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RESUMO
Este artigo objetiva estabelecer reflexões decorrentes de um estudo referente à Educação Ambiental no
contexto da Educação de Jovens e Adultos, em uma escola da zona urbana do município de
Abaetetuba, Pará. Para realização deste estudo, foi utilizada abordagem metodológica com enfoque no
estudo de caso. A coleta e a análise dos dados foram realizadas a partir de entrevistas semiestruturadas
direcionadas a um membro da gestão, a 5 docentes e 5 discentes da EJA e da análise de documentos
relacionados à educação ambiental no Brasil, como Leis e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola estudada. A pesquisa revelou a partir de seus dados: a presença de uma certa ambiguidade no
tratamento dado aos temas socioambientais na escola, ora mais voltados a problemática dos recursos
naturais stritu sensu, e ao tom prescritivo da EA a questão do não jogar lixo no chão, ora mais voltada
a uma compreensão crítica e mais abrangente da temática.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo surgiu a partir das reflexões realizadas no trabalho de conclusão de
curso de Pós-Graduação latu sensu da Universidade Federal do Pará (UFPA), como um
recorte desta pesquisa buscou-se investigar a inserção da educação ambiental na educação
de jovens e adultos.
Nesse horizonte, propõem-se discutir aqui,como se solidifica a inserção da Educação
Ambiental na Educação de Jovens e Adultos? Perante a delimitação dessa problemática, este
estudo tem como objetivo geral: investigar como se materializa a proposta pedagógica para
promover à Educação Ambiental na Educação de Jovens e Adultos.
E como específicos: mostrar as concepções teóricas e políticas que legitimam a
educação ambiental no espaço escolar e mapear a situação da educação ambiental no contexto
da EJA.
A referida pesquisa é de abordagem metodológica com enfoque no estudo de caso de
natureza qualitativa. Além disso, para construção deste estudo foi realizado um diálogo com
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(2010),Loureiro (2007), Silva (2012), Reigota (2004), entre outros, que possibilitaram o
entendimento e a ampliação do conteúdo pesquisado, que serviram de arcabouço teórico nesta
investigação.
As investigações em campo ocorreram nos meses de agosto a setembro de 2015 na
cidade de Abaetetuba3 e a coleta e análise dos dados foram realizadas a partir de entrevistas
semiestruturada direcionadas a um membro da gestão, a 5 docentes e 5 discentes da EJA e da
análise de documentos relacionados à educação ambiental no Brasil, como Leis e o Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola estudada.
1. Concepções políticas e teóricas da educação ambiental
Segundo Leff (2001),no cenário global a questão ambiental emerge como uma crise
de civilização e que as rupturas desta crise buscam questionar os paradigmas do
conhecimento e os modelos societários da modernidade, emergindo a necessidade de construir
outra racionalidade social, que seja orientada por novos valores e saberes; por modos de
produção sustentados em bases ecológicas e significados culturais; por novas formas de
organização democrática.
Deste modo, o final do século XX foi marcado pelo início de uma crise mundial,
complexa, de faces intelectuais, morais, espirituais, em larga escala, afetando várias
dimensões da vida humana.Guimarães (2004) aponta, que pela crise que afeta o planeta,
configura o esgotamento de um estilo de desenvolvimento ecologicamente predador,
socialmente perverso, politicamente injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo.
Contribuindo com esta reflexão, Silva (2012) destaca, que dentro de um quadro de
preocupações diante de novas ações humanas no trato ao meio ambiente, a ação educativa
ganha relevância no sentido de indicar a possibilidade de práticas visando posturas proativas
para compreensão do mundo e a complexidade que envolve este estar no mundo.
Nesse sentido, os impactos ambientais, o meio ambiente e a educação ambiental são
chamadas constantes presentes nos noticiários e jornais nacional e internacional. A partir das
últimas décadas do século XX, com a intensificação dos problemas ambientais em escala
global, o aprofundamento da crise ambiental, as estratégias de preservação são consideradas
necessárias para que ocorra uma mudança tanto de concepção quanto de prática na relação
que a sociedade estabelece com a natureza.
É uma cidade que fica localizada a 110 km de, Belém, e possui uma população de 141.100 habitantes,
conforme dados do Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Partindo dessas considerações, defende-se neste estudo, uma proposta crítica de
Educação Ambiental, conforme preconiza Guimarães (2015), que se deve trabalhar com uma
visão sistêmica de meio ambiente, compreendido em sua totalidade complexa como um
conjunto no qual seus elementos/partes interdependentes interrelacionam entre si, entre as
partes e o todo, o todo nas partes em uma interação sintetizada no equilíbrio dinâmico. O
espaço natural veio historicamente sendo apropriado pelas sociedades humanas,
transformando-o em um espaço socialmente produzido.
No entendimento de Loureiro (2008):
A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a
construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o
entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais
individuais e coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de
implementação de um padrão civilizacional e societário distinto do vigente, pautado
numa nova ética da relação sociedade-natureza. Dessa forma, para real
transformação do quadro de crise estrutural e conjuntural em que vivemos a
Educação Ambiental, por definição, é elemento estratégico na formação de ampla
consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana
na natureza (2008, p.69).

Nessa lógica, a educação ambiental nessa perspectiva, objetiva contribuir para a
construção de uma consciência crítica da realidade socioambiental e da relação sociedadenatureza. Neste enfoque, percebe-se então, que se faz necessário uma educação ambiental
crítica, emancipatória que seja capaz de instigar mudanças tanto individuais como coletivas de
modo a influenciar nas mudanças dos modelos de paradigmas da sociedade moderna.
Para Jacobi (2005), a inserção da educação ambiental numa perspectiva crítica ocorre
na medida em que o professor assume uma postura reflexiva. E isto potencializa entender a
educação ambiental como uma prática político-pedagógica, representando a possibilidade de
motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em
potenciais fatores de dinamização da sociedade e de ampliação da responsabilidade
socioambiental.
2. Educação ambiental no contexto escolar
A legislação educacional brasileira, no caso em tela, a Lei Nº 9.394/96, que institui
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) não possibilita a criação de disciplinas
isoladas de EA, mas recomenda por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que
a referida temática seja trabalhada transversalmente ao currículo escolar.
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Ainda de acordo com a Lei nº 9.795/99 no Artigo 3º, inciso II, complementa a ideia
ao prescrever que cabe às “instituições educativas promover a Educação Ambiental de
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”.
Percebe-se então que se faz necessário que a escola articule as discussões
relacionadas à educação ambiental de modo transversal e interdisciplinar nas diversas
disciplinas que perpassam o currículo escolar. E um dos meios que viabiliza a inserção dessa
questão é o currículo escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP) que são instrumentos
norteadores que define as questões escolares, direcionando a operacionalização do currículo
para o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, a escola é considerada um lócus importante da sociedade para
formação e reflexão, portanto é primordial conhecer o que atualmente se trabalha na formação
dos educandos da EJA no Ensino Médio, de que modo isso se sustenta no processo de
incorporação da EA.
2.1 A metodologia da pesquisa
Em termos metodológicos, nesta investigação optou-se por utilizar a abordagem
metodológica denominada de estudo de caso, pois conforme apontam Ludke e André (1986,
p. 17): “[...] é uma metodologia que enfatiza o estudo de um caso simples e específico. O caso
é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do
estudo”. Em virtude de ser o estudo específico da educação ambiental em uma escola da EJA,
escolheu-se essa metodologia vinculada com a pesquisa qualitativa, que se apresentou como a
mais indicada para investigar este objeto de estudo. Minayo (2001) destaca este tipo de
pesquisa, como adequado para estudos como esse que tende a responder questões muito
particulares e onde o nível de realidade não pode ser quantificado.
A referida investigação foi realizada em uma escola pública com características
agrárias de ensino fundamental e médio, da rede estadual, que trabalha a Educação de Jovens
e Adultos. Esta escola localiza-se na região urbana do município de Abaetetuba, Pará.
A pesquisa contou com a participação de onze sujeitos, sendo eles: um membro da
gestão, cinco docentes e cinco discentes da EJA, ambos da primeira e segunda etapa. A
escolha destes sujeitos e da referida escola estudada justifica-se respectivamente, se deu em
função destes serem considerados elementos primordiais para fornecerem as informações
necessárias para essa pesquisa. E da referida escola atender um público de jovens estudantes
do campo (ilhas e estradas) e da cidade, filhos de agricultores familiares, quilombolas e
ribeirinhos.
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A coleta de dados na pesquisa de campo foi realizada a partir de entrevista
semiestruturada direcionada aos sujeitos acima citados. Este instrumento de coleta de dados
favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a
compreensão de sua totalidade.
O questionário utilizado na entrevista era composto 13 perguntas, sendo 5
direcionadas aos docentes, 4 direcionadas aos discentes e 3 direcionadas ao representante da
gestão.Além disso, o uso de documentos foi importantepara servir de arcabouço aos
questionamentos abordados nesta pesquisa, por meio de um tratamento analítico dos
documentos que orientam a inserção da educação ambiental no contexto escolar. Conforme
preconiza Ludke e André (1986) os documentos constituem uma fonte poderosa de onde
podem ser retiradas evidências que fundamente afirmações e declarações do pesquisador.
3.2 A visão dos docentes da EJA no ensino médio em relação à educação ambiental
A EJA é uma modalidade de ensino que existe aproximadamente 15 anos na Escola
de Ensino Fundamental e Médio estudada, a referida escola possui um total de 18 professores
que atuam nesta modalidade de ensino. Porém, apenas participaram desta pesquisa 5
professores, graduados, que lecionam as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa,
Matemática, Geografia, Biologia e Sociologia. É pertinente dizer, no que concerne ao corpo
docente à entrevista buscou captar elementos que tangencie a concepção de educação
ambiental e a inserção da mesma nas disciplinas que os docentes lecionam. Desta maneira,
perguntou-se aos docentes, o que eles entendem por educação ambiental?
A partir dos dados obtidos, percebe-se que os depoimentos sinalizam a concepção de
educação ambiental dos docentes 01, 02 e 03 relacionada ao cuidar do meio ambiente não
jogando lixo no chão, dentre outras atitudes de caráter ecológico-preservacionista, mais
focados na preservação dos recursos naturais de forma stritu sensu, sem muita atenção às
dinâmicas mais globais e ao contexto econômico e social.
As professora 04 e 05 defendem uma concepção de educação ambiental que se
aproxima da concepção apresentada pelos teóricos críticos da Educação Ambiental, a
exemplo de Loureiro (2008), a qual vai além do cuidar do meio ambiente, e abrange um
processo de formação que visa à conscientização do educando quanto a relação homem e
natureza na sociedade.
Diante dos questionamentos realizados aos professores, percebeu-se que há uma
tentativa por parte dos mesmos em trabalhar a temática ambiental no currículo da EJA no, por
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meio do diálogo e bate papo, cada docente trabalhando à sua maneira de acordo com à sua
disciplina à educação ambiental. Portanto, os relatos mostram que há uma ausência de um
trabalho interdisciplinar e transversal conforme é direcionado na política de educação
ambiental e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Destarte, por meio das falas dos
professores é possível perceber a necessidade que os mesmos têm em realizar e discutir a
inserção da educação ambiental por meio de um trabalho interdisciplinar na sua prática
pedagógica que vise à formação de sujeitos educandos que consigam interferir na sociedade.
A fala dos professores entrevistados sinaliza que a dificuldade abrange a articulação
de um trabalho interdisciplinar com os docentes da EJA e também o fato de serem educandos
que trabalham e estudam à noite, torna-se um problema para trabalhar com eles a educação
ambiental, conforme apontado nos depoimentos dos professores 01 e 04. Deste modo, ainda
há um entrave para que a escola pública consiga efetivar um trabalho interdisciplinar em
relação à temática da educação ambiental no currículo escolar, pois muitos são os motivos
que levam a essa dificuldade, desde a falta de diálogo dos docentes para articular ações
interdisciplinares até a falta de tempo para que ambos possam discutir e planejar a inserção
dessa temática no currículo da EJA.

3.3 A visão dos discentes em relação à educação ambiental
Nos relatos apresentados foi analisada a visão dos educandos da EJA, em relação à
educação ambiental. Os entrevistados teceram depoimentos sobre a sua concepção de
educação ambiental e a importância da abordagem da educação ambiental para a formação do
estudante.
Assim, perguntou-se aos educandos o que você entende por educação ambiental?
Tais falas trazem em seus discursos elementos que caminham para a reflexão de que
o entendimento de educação ambiental está mais voltado para o ato de não jogar lixo no chão,
nos rios e não poluir a escola, apesar do esforço e das boas ações dos professores em tentarem
discutir a temática da educação ambiental, conforme apresentado no subtítulo 3.2, tais
discussões não conseguem ter um aprofundamento da reflexão acerca da educação ambiental
em consonância com algumas referências que discutem a referida temática no campo
educacional.
Corroborando com isso, Guimarães (2005) assinala, que essas visões “românticas”
de educação ambiental voltadas para o bem da humanidade por meio das transformações de
algumas atitudes dos indivíduos que não realizam uma crítica sobre as relações de poder
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engendradas no atual modelo de sociedade.
Em seguida, perguntou-se qual a importância das ações de educação ambiental
desenvolvidas na escola para o seu cotidiano na família e no trabalho? Eles responderam que:
É importante como te falei para gente aprender a não jogar lixo no chão e não poluir
o meio ambiente. (Educando 01).
É importante, porque a gente aprende a não poluir o ambiente de trabalho, a gente
tenta fazer tudo como se deve, mas a própria autoridade não dá apoio, por exemplo,
eu trabalho na feira com vendas, lá é muito poluído, lixo no chão, ai o que eu
aprendo na escola às vezes não dá pra usar no ambiente de trabalho. (Educando 02).
Olha é importante, porque a gente aprende que devemos cuidar do meio ambiente,
porque se eu não cuidar eu não vou deixar um bom planeta para os meus futuros
filhos. E com a educação ambiental eu aprendi que devo não poluir o meio
ambiente, aí por meio disso eu tento não poluir o meu local de trabalho, sempre
jogando o lixo na lixeira. (Educando 03).
É importante, pois a gente tenta a não poluir o meio ambiente em que eu trabalho.
Pois, eu trabalho na feira com vendas ai eu tento fazer o máximo para não jogar lixo
no chão. (Educando 04).
É importante, porque a gente aprende a lidar melhor com o meio ambiente, não
jogando lixo no chão, sempre na lixeira, a gente aprende a cuidar mesmo do nosso
lar, da nossa casa, do nosso trabalho com aquilo que a gente aprende na escola com
os nossos professores. (Educando 05).

É neste âmbito que se faz necessária a importância de ampliar essas concepções de
EA ainda muito aprisionadas a compreensão prescritiva e comportamentalista traduzida nas
respostas que associam a EA ao ato de não jogar papel no chão. Porque, o que se percebe na
referida escola é que a educação ambiental é trabalhada em uma perspectiva que dificulta a
abordagem crítica e contextualizada da educação ambiental no espaço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EJA deve preparar o educando para a formação de um sujeito ecológico que
perceba nos mínimos gestos do dia a dia uma atitude que interfira no planeta de forma
adequada e sustentável, que esse sujeito saiba como agir política, científica e cotidianamente,
para preservar o meio ambiente em que vive, compreendendo a relação que estabelece
enquanto homem-natureza- sociedade.
A referida pesquisa permitiu conhecer que a concepção de educação ambiental na
escola estudada ainda precisa ser mais discutida, no espaço da formação continuada dos
professores e gestores, pois muitos entendem a educação ambiental somente como o ato de
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cuidar do meio ambiente,não jogar lixo no chão e plantar determinadas espécies de árvores,
outros não têm uma compressão da dimensão da educação ambiental como é o caso de um
docente da área das exatas. E isso, evidentemente refletirá no espaço da sala de aula com os
estudantes da EJA quando foi discutida a abordagem ambiental no currículo escolar.
Por meio desta pesquisa, pode-se perceber que a educação ambiental no contexto
escolar, constitui-se uma das exigências de âmbito nacional. Por meio de vários movimentos e
parâmetros legais, essas temáticas no decorrer dos anos foram importantes para que a inclusão
da educação ambiental se efetivasse no currículo escolar, mesmo que de modo ainda pouco
expressivo, conforme indicam os resultados da presente pesquisa.
Entretanto, haja vista, que os marcos legais, políticas e teóricas coadunam para a
inserção dessa temática, por meio deste estudo foi perceptível notar que no contexto da EJA
na escola específica estudada a inserção da educação ambiental ainda é bastante frágil, nota-se
que precisa-se incluir a educação ambiental como prática diária na escola estudada, pois como
é um público adulto e que muitos conciliam estudo e trabalho, é primordial que a escola
incorpore a dimensão ambiental na formação dos estudantes.Porque, falta explicitar melhor
esta relação entre o fato de serem jovens estudantes trabalhadores e a inserção da EA.
Considera-se que ainda é bastante incipiente na EJA a sensibilização da importância
da educação ambiental, além da perspectiva de preservar o meio ambiente. Assim, na escola
estudada é fundamental uma reformulação da estrutura curricular com vistas a adequá-las ao
oferecimento de uma educação ambiental para esta modalidade de ensino, uma vez que
poucas são as ações direcionadas para esse público estudante.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é compreender como a Alquimia se erige desde a
Antiguidade em diálogo com a religião. Os autores em que o estudo foi fundamentado foram:

Osmar de Carvalho, Antônio Amorim da Costa, José Augusto Mourão, Viktor de Salis, Delia
Steinberg Guzmán, Jorge Machado, Marie – Louise Von Franz, entre outros. A Alquimia
aborda várias ciências e tem como ponto principal a busca pela pedra filosofal. A prática da
alquimia foi se perdendo com o tempo, porém muitos estudiosos resolveram tirar dos
princípios alquímicos base para novas descobertas e utilizações, que foram de grande
importância, por exemplo, para o desenvolvimento da psicologia analítica passando pelos
estudos de Jung. È inegável o quanto que as “crenças” espirituais dos alquimistas podem ser
relacionadas a um tipo de religião que influenciou diretamente no desenvolvimento da
alquimia e suas descobertas para a química desde a antiguidade.
Palavras–chave: espiritualidade, psicologia, antiguidade, química, alquimistas

ALCHEMY FROM ANTIQUE IN CONTEXT WITH RELIGION
ABSTRACT: The aim of this article is to understand how Alchemy is erected since antiquity
in a coma religion dialogue. The authors in the study was based were: Osmar de Carvalho,
Antonio Amorim da Costa, José Augusto Mourão, Viktor Salis, Delia Steinberg Guzman,
Jorge Machado, Marie - Louise von Franz, among others. Alchemy covers several science and
its main point the search for the philosopher's stone. The practice of alchemy has been lost
over time, but many scholars decided to take the alchemical basic principles to new
discoveries and uses that were of great importance, for example, for the development of
analytical psychology passing by Jung studies. It is undeniable as the "beliefs" spiritual
alchemists can be related to a type of religion that directly influenced the development of
alchemy and its findings to the chemical since antiquity.
KEYWORDS: spirituality, psychology, antique, chemistry, alchemists
INTRODUÇÃO
“O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que
está em cima”: esta frase destacada provém da Lei hermética da correspondência e se refere a
uma das sete leis Herméticas. Assim como: “tudo que está no grande está também no
pequeno” e ” tudo que está no céu está no homem”, que estão presentes na Tábua da
Esmeralda criada por Hermes Trismegistos, onde segundo alguns autores, foi o pai e criador
da alquimia. Nesses pensamentos podemos perceber a relação com algumas religiões, como
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por exemplo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que anunciam que o que está no céu
(que seria o divino) exerce grande influência sobre o que está na terra, sejam as coisas, sejam
os homens.
Diante dessa tematização que apresentamos, este estudo se dedicará a resolver a
seguinte problemática: Como a alquimia se constituiu desde a Antiguidade em diálogo com a
religião? Diante da questão que expomos nossa meta maior é compreender a relação entre
alquimia e religião desde a Antiguidade. Nisso, focaremos na perspectiva espiritual/religiosa
que os próprios alquimistas tinham com os experimentos e as práticas alquímicas.
Objetivando, portanto, compreender como a Alquimia se erige desde a Antiguidade em
diálogo coma religião, para alcançarmos esse escopo, nosso estudo seguirá duas etapas:
primeiramente, investigaremos como – na Antiguidade – a alquimia se desenvolveu em
relação aos princípios espirituais partindo da experiência dos egípcios, da sua ligação com a
astrologia e com a mitologia grega; em seguida, analisaremos como a alquimia é recepcionada
e resignificada nos períodos posteriores à Antiguidade, sempre partindo da perspectiva a
partir da ótica espiritual/religiosa que a marcou nos primórdios.
Não se deve começar um estudo acadêmico aprofundado sobre algo ignorando suas
origens. Cremos que a importância da problematização que empreendemos neste trabalho, se
manifesta por irmos às origens de uma importante área do conhecimento da ciência atual: a
química, que, por sua vez, sofreu (assim como outras ciências) grande influência da alquimia.
Neste sentido, ressaltamos que a alquimia ainda pode ter grande influência sobre a química
nos dias atuais, Neste sentido, diz Von Franz:
Se lerem vocês a história da evolução da química, e em particular da física, verão
que inclusive estas ciências naturais tão exatas não podiam, nem podem ainda,
deixar de apoiar seu sistema de pensamento sobre certas hipóteses (1991, p. 22).

Desde a Antiguidade, a relação de díalogo da alquimia com a religião sempre foi
marcada por experiências pontuais de discriminação, já que muitas pessoas nutrem
preconceitos sobre o que há “por trás” das suas práticas místicas. Esse lado oculto (leia-se
esotérico) da alquimia acabou fazendo com que sobre ela se criassem estigmas de bruxaria
(especialmente na Idade Média) ou de conhecimento menor, principalmente quando
comparada (mais modernamente) à ciência clássica. Tudo isso convergiu para a limitação do
seu desenvolvimento e, como é fácil conhecer, o seu grande desconhecimento entre nós.
Neste sentido, nosso estudo abre a possibilidade de resgatarmos esses conhecimentos,
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especialmente no que eles tangem o âmbito da religiosidade humana, seu princípio maior na
Antiguidade greco-egípcia.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente artigo girará em torno, principalmente, nos estudos da alquimia de
pesquisadores e autores relacionados com psicologia, teosofia, religião e misticismo. Os
autores em que o estudo foi fundamentado foram: Osmar de Carvalho, Antônio Amorim da
Costa, José Augusto Mourão, Viktor de Salis, Delia Steinberg Guzmán, Jorge Machado,
Marie – Louise Von Franz, entre outros. Já se encontram na internet alguns estudos sobre
isso, porém nossa perspectiva é explorar não só a relação geral de coincidência, como
também essa relação em diferentes épocas e em diferentes sociedades. A Alquimia aborda
várias ciências e tem como ponto principal a busca pela pedra filosofal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. A alquimia na Antiguidade a partir da experiência greco-egípcia
A palavra Alquimia vem do termo egípcio Khemi (Negro) que é relacionado, muitas
vezes à cor do solo egípcio e por essa razão nomeada por alguns de “Ciência Egípcia”; porém,
o lado obscuro/místico da alquimia abriu margem para outro termo, a saber, “Ciência das
Trevas”. Como lembra Von Franz:
alquimia é uma ciência natural que representa um intento de entender os
fenômenos materiais da natureza; é uma mescla da física e da química
daqueles primeiros tempos, e corresponde à atitude mental consciente dos
que a estudaram e se concentraram
no mistério da natureza, e
particularmente dos fenômenos materiais É também o começo de uma
ciência empírica (1991, p. 17).

Segundo Guzmán (2011, p. 11), para além dos elementos de laboratório e do agente
físico (o homem), a alquimia “necessita de uma série de princípios morais e filosóficos, e
consta de trabalhos que nem sempre se realizam por meio do corpo, mas mediante a alma”.
Nesse sentido, a alquimia nasceu como um modo de vida, pelos princípios do Deus Thot e se
espalhando por diversas culturas até que chegou às mãos de Ko Hung que incorporou o
materialismo na alquimia.
Na Idade Média a alquimia era vista com três objetivos básicos: o enriquecimento, a
busca pela imortalidade e a busca pela felicidade. Quando os alquimistas buscavam a
transmutação dos metais eles queriam transformar metais menos nobres em ouro, e o principal
objetivo desse processo era o enriquecimento, associação que é – aliás – bastante comum
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entre os que hodiernamente “ouviram falar” sobre alquimia. Contudo, diferentemente do foco
medieval, na Antiguidade, o objetivo mais nobre dessas práticas metamórficas era alcançar
níveis elevados de espiritualidade.
Outro objetivo básico dos alquimistas era a incansável busca pela pedra filosofal, o
exilir da longa vida, “a grande obra” como é chamado em alguns livros. Alguns outros autores
defendem que a pedra filosofal era apenas algo “simbólico”, que seria na verdade uma
alegoria a transformação interna do homem, a perfeição do próprio ser, em caminho com o
divino. Um dos mais conhecidos alquimistas da Antiguidade – Saint Germain – alegava que a
“longa vida” dependia de nossas escolhas com o que é certo e bom para o nosso corpo e nosso
espírito. Outros estudiosos defendem que todos nós já somos “imortais” e que a transmutação
espiritual seria o reencontro com a nossa imortalidade.
Por fim, quanto à busca pela felicidade, os adeptos acreditavam que o ser humano
sempre teria que (assim como eles tentavam com os metais) buscar a perfeição, buscar a
melhora individual, alcançando dessa forma a felicidade.
A alquimia sempre esteve em volta de muito mistério durante a Idade Média, os
laboratórios alquímicos eram escondidos da população e das autoridades, porém o cheiro forte
do enxofre, muito utilizado nas práticas alquímicas, entregava a localização dos laboratórios.
A igreja cristã medieval condenava a prática como bruxaria e quando localizava os
laboratórios alquímicos, os alquimistas eram punidos severamente. Além disso, todas as
descobertas e experimentos alquímicos eram registrados por símbolos, por conta do receio de
que algumas pessoas fizessem uso errado desse conhecimento.
Podemos relacionar a alquimia com o mito das cinco raças criado por Hesíodo (1996, p.
77-90). Esse mito representa a decadência humana onde uma idade, (Hesíodo dividiu o mito
em cinco períodos diferentes que vai desde a criação do mundo - de acordo com a mitologia
grega - até os dias atuais, a cada período este se refere como idade) é sempre pior que a sua
anterior. Sua denominação se refere do metal mais nobre ao menos precioso.
A primeira raça é chamada de raça do ouro. Refere-se ao tempo em que Cronos reinava
sobre a terra, um tempo em que a humanidade não conhecia sofrimento, dor ou velhice. A
terra já lhes dava o sustento necessário. Logo após veio a raça de prata, em que as pessoas
eram justas uns com os outros, viviam bastante tempo; porém por não honrar e fazer
sacrifícios aos deuses, essa raça também veio a decair. A terceira raça foi a raça do bronze,
composta pelos guerreiros que eram incontroláveis e violentos e que destruíram a si mesmo.
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A quarta raça, de prata, seria a nossa raça onde o bem e mal se misturam e não existe respeito
entre os homens, os deuses não estão mais entrem os homens.
Ao perceber que os heróis não se enquadravam em nenhuma raça, Hesíodo criou – entre
a raça de prata e a raça de bronze – a raça dos heróis. Era nesta época que aconteciam relações
entre os deuses e os mortais, gerando os semideuses.
Sendo assim, a alquimia estaria relacionada com a representação das raças por certos
metais, de modo que os alquimistas defendiam que (como no exemplo do ouro) sendo o metal
mais nobre, o ouro significaria a perfeição, indicando simbolicamente que tudo e todos
deveriam tentar voltar para o que era perfeito. Sabe-se também que um dos maiores objetivos
dos alquimistas era a transmutação dos metais (os alquimistas tentavam transformar os metais
menos nobres, como prata, cobre e ferro em ouro) que acontecia ao mesmo tempo com a
transmutação espiritual, por estarem motivados a ir ao encontro da “perfeição”.
Há um significado sagrado na geometria das pirâmides do Egito: cada lado da pirâmide
representava o caminho de transformação da matéria em espírito; no topo existia uma esfera
de ouro que servia como representação do divino, que não tem começo e nem fim, onde toda
a esfera pode significar o começo e o fim, descrição do eterno. Os quatro pontos constituíam a
base das pirâmides que significavam os quatro elementos da natureza: água, ar, fogo e terra.
Esses elementos deram origem ao Zodíaco e a conhecida Astrologia (muitos livros refletem a
alquimia como a transformação interior a partir da astrologia), que divide os 12 signos para os
quatro elementos. Qualquer ser humano poderia nascer e ascender de um signo
espiritualmente. Qualquer lado da pirâmide levaria para cima, representava de que qualquer
origem poderia se chegar ao Divino. Os alquimistas davam atenção ao círculo, uma esfera de
ouro que representava o divino e o eterno. Os três lados da pirâmide representavam o belo, o
nobre e o bom, que na prática dessas forças acreditava- se que o homem encontraria o
caminho para a imortalidade.
Os egípcios acreditavam ter existido um homem chamado Hermes Trismegistos, que
após muito tempo depois de sua partida, os egípcios teriam o renomeado de Thot. Eles
reverenciaram por muitos anos a memória de Hermes, o chamando de “mensageiro dos
deuses”, ligando como diferencial o seu sobrenome “Trimegistos” que significa três vezes
grande. Primeiramente foi conhecido como Hermes. Segundo, como Thot4 e terceiro como a
4

O Deus Thot teria criado o mundo por meio do Lógos (da palavra), personificando a revelação da sabedoria
dos homens e do caminho da eternidade. Para Portillo, “segundo Santo Agostinho em “A Cidade de Deus”
Trismegistos é o tataraneto de um contemporâneo de Moisés. Na tradição islâmica é identificado como Idris.
Mercúrio penetra no cristianismo como: O Deus da eloquência, Hermes-Logos = Cristo-Logos. Hermes deus dos
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sincronia dos dois. Anos mais tarde, os gregos o identificavam com o nome de “Hermes, o
Deus da sabedoria”.
2. Recepção e ressignificação da alquimia pós-Antiguidade
A prática da alquimia foi se perdendo com o tempo, porém muitos estudiosos
resolveram tirar dos princípios alquímicos base para novas descobertas e utilizações, que
foram de grande importância, por exemplo, para o desenvolvimento da psicologia analítica
passando pelos estudos de Jung.
O significado representativo da alquimia para Jung pode ser percebida através dessa
entrevista dada a Mircea Eliade, onde fala:
"O problema central da psicologia é a integração dos opostos. Isto é
encontrado em todo lugar e todos os níveis. Em Psicologia e Alquimia (Obras 12)
ocupei-me da integração de Satanás. [...] Isto se realiza por meio de um processo
simbólico muito complicado que coincide a grosso modo com o processo
psicológico da individuação. Em alquimia este processo se chama conjunção de dois
princípios.[...] As operações alquímicas eram reais, somente que a sua realidade não
era física, mas sim psicológica. A alquimia representa a projeção em laboratório de
uma drama ao mesmo tempo cósmico e psicológico.[...].( JUNG, 1952)

Jung faz uma interpretação dos símbolos deixados pelos alquimistas, os desenhos. Ele
não interpreta só como forma de esconder segredos alquímicos, mas como uma forma de
expressão do inconsciente nas revelações da psique individual. Jung foi o primeiro a mostrar
que os símbolos alquímicos conservam até hoje uma relação marcada por uma psicologia
empírica, onde se pode observar que todos os processos alquímicos podem ser comparados
aos estágios psíquicos. Depois de Jung, vários outros estudiosos se dedicaram ao estudo do
processo de individuação, entre esses se destaca Marie- Louise von Franz, auxiliar de Jung e
apreciadora da alquimia.
Teve também James Hillman que partiu dos estudos de Jung para alcançar uma terapia
da cultura, como fala no livro Psicologia Arquétipa: “Se Jung propõe uma psicologia da
alquimia, eu estou buscando uma psicologização alquímica”.
De acordo com Mourão:
a alquimia é um jogo de formas que se alimenta da cumplicidade e da
hostilidade dos elementos, tais como a água e o fogo. Neste modo de circulação
simbólico, de reversibilidade e de encadeamento, de constelações, os animais, os
vegetais, os homens, os elementos “conversam” uns com os outros e ao mesmo
tempo contrariam-se. O seu elemento “religioso” advém-lhe da sua aptidão para
manter a unidade, para ligar.( 2002)

rebanhos (Crióforo) = vários santos são representados com carneiros nas costas, ou pastoreando-os.
Psicopompo - atributo também de Cristo” (2007 p. 1).
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De algum modo, alguém que se empenha a espiritualidade acaba se tornando um
alquimista, querendo ou não, porque uma pessoa que tende a se espiritualizar possui o
objetivo de alcançar uma consciência ampla, e os registros alquímicos também citam isto.
CONCLUSÕES
E se pensarmos que o objetivo geral dos alquimistas nunca foi nada prático? Se
pensarmos que o objetivo dos alquimistas nunca foi em ter enriquecimento ou ter a
imortalidade de fato? Não se sabe ao certo o que acontecia nos laboratórios alquímicos, mas
se sabe o quanto eles buscavam os segredos da imortalidade e perfeição nos experimentos,
tanto foi que eles repetiam diversas vezes o mesmo procedimento afim de sempre melhorar o
resultado. Nessa busca é que se pode ter descoberto algumas das substâncias usadas na
química de hoje.
Todos nós sabemos que a Alquimia foi a base da química moderna, porém desde a
antiguidade que existia a diferenciação de um procedimento químico e um procedimento
alquímico, as diferenças de um para o outro não se encontram apenas no método de pesquisa,
mas também na filosofia e na interpretação dos resultados adquiridos. Os estudos dos
alquimistas serviram de base também para a psicologia, principalmente por meio de Jung.
Com o passar do tempo a alquimia foi perdendo credibilidade e para que a química
fosse aceita pela sociedade como ciência, era preciso que se mecanizasse, enquanto que os
alquimistas não viam sentido que um organismo precisasse se mecanizar, além de que a
revelação de Hermes não permitia.
Sem muita estrutura como temos atualmente, os alquimistas descobriram substâncias
muito importantes que utilizamos até os dias de hoje na química moderna. Será que só com os
experimentos, sem levar a risca os princípios alquímicos, eles teriam obtido o mesmo
resultado?
De fato, ainda há muito a ser descoberto sobre a alquimia, sobre seus objetivos, suas
crenças e processos alquímicos, porém é inegável o quanto que as “crenças” espirituais dos
alquimistas podem ser relacionadas a um tipo de religião que influenciou diretamente no
desenvolvimento da alquimia e suas descobertas para a química desde a antiguidade.
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RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de contribuir para o incremento de novas
práticas de ensino aos cursos Técnicos Profissionalizantes dos Institutos Federais e se
desenvolveu através da utilização de uma metodologia centrada na aprendizagem ativa do
aluno. Foi produzido a partir de intervenções realizadas em turmas de Técnico em
Saneamento Básico do Instituto Federal do Pará – Campus Abaetetuba, na disciplina Biologia
Aplicada, onde se buscou estabelecer mecanismos para a discussão e apresentação de
soluções de um problema real, que neste caso específico foi o impacto ambiental provocado
pela morte de 5000 bois nos porões do um navio libanês que naufragou no porto de Vila do
Conde em Barcarena/PA. O estabelecimento do problema e as discussões em torno da sua
solução foram feitos utilizando a metodologia conhecida como Aprendizagem Baseada em
Problemas- ABP, ocasião em que adotamos a resolução de problemas como técnica de ensino.
Descrevemos ainda, de uma maneira geral, o histórico e as características principais dessa
metodologia e apresentamos os principais resultados deste trabalho, cujo objetivo principal é
a identificação de implicações e contribuições advindas pelo uso desta metodologia ao
processo ensino aprendizagem em nível de Ensino Profissionalizante.
Palavras–chave: Ensino, Aprendizagem, Metodologia de Ensino, Resolução de Problemas

THE PROBLEM-BASED LEARNING - PBL APPLIED IN CLASSES OF
TEACHING SANITATION TECHNICAL
ABSTRACT: This paper has the intention to contribute to the increment of new teaching
practices to Technical Vocational courses of the Federal Institutes and was developed using a
methodology centered on active learning of student. Was produced from interventions held in
classes of Sanitation Technician of Institute Federal of Pará - Campus Abaetetuba in Applied
Biology discipline, where it sought to establish mechanisms for discussion and presentation of
solutions to a real problem, which in this particular case was the environmental impact caused
by the death of 5,000 cattle in the cellars of a Lebanese ship that sank in the Port of Vila do
Conde in Barcarena/PA. The establishment of the problem and the discussions around their
solution were made using the methodology known as Based Learning Problems- ABP, when
it adopted the resolution of problems as a teaching technique. We report yet, in general, the
history and main characteristics of the methodology and present the main results of this work,
whose main objective is to identify implications and contributions arising from the use of this
methodology to the learning process at the level of Professional Education.
KEYWORDS: Teaching, Learning, Teaching Methodology, Problem Solving
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INTRODUÇÃO
Neste artigo apresentamos os resultados obtidos a partir das atividades e intervenções
realizadas junto a turmas de Técnico em Saneamento Básico do Instituto Federal do Pará –
Campus Abaetetuba, na disciplina Biologia Aplicada. O intuito destas ações é o de contribuir
para o incremento de novas práticas de ensino para os cursos Técnicos Profissionalizantes dos
Institutos Federais, e se desenvolveu através da utilização de uma metodologia centrada na
aprendizagem ativa do aluno conhecida como Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP,
ou Problem-Based Learning – PBL, como ficou conhecida nos países de língua inglesa. Essa
metodologia surgiu no fim dos anos sessenta como uma proposta de solução alternativa para o
descontentamento da comunidade acadêmica da Universidade de McMaster, no Canadá, que
estava insatisfeita com a grande quantidade de assuntos ministrados nas aulas que não
apresentavam uma significação prática.
Outro aspecto que influenciou na busca por novas metodologias foi o fato dos cursos de
medicina da época serem ministrados com base em metodologias clássicas de ensino, que se
mantinham excessivamente centradas na figura do professor. Lentamente as faculdades de
medicina se tornavam ultrapassadas e pouco a pouco começavam a perder a eficiência para
qualificar os futuros médicos, além disso, as novas tecnologias que surgiam tornavam
obsoletos os equipamentos e as práticas médicas tradicionais.
As décadas de 1960/1970 caracterizam-se como um período de contestações
memoráveis, em escala mundial, bastante fértil no campo das ideias, inovações e
reivindicações de novos paradigmas em diversos domínios, sobretudo naqueles da cultura,
arte, política e comportamento. Segundo QUEIROZ e ANABELA (2012), apesar de num
ritmo inicialmente lento, a disseminação progressiva da ABP para diversas outras faculdades,
tanto de Medicina quanto de outros cursos como Direito, Engenharia, Administração,
Fisioterapia e Psicologia, não tardou muito.
Como forma de adaptar seu modelo ao contexto de outros níveis educacionais, a ABP
tem se transformado nas últimas décadas, com isso, sua implantação vem crescendo em
diversas partes do mundo. RIBEIRO (2010) destaca que no Brasil ela já é utilizada na UEL,
FAMEMA, ESP-CE e em diversas áreas como administração de empresas, engenharia,
enfermagem e pedagogia.
Apesar de sua história relativamente recente, a PBL não pode ser considerada uma
metodologia nova, na medida em que a aprendizagem a partir do confronto com um
problema tem acontecido desde os primórdios da civilização. Além disso, muitos de
seus princípios já haviam sido propostos, antes de sua primeira implantação, por
educadores e pesquisadores educacionais do mundo inteiro [...]. No Brasil também é
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possível identificar alguns de seus elementos norteadores nas intenções dos
fundadores da Universidade de São Paulo na década de 30 (RIBEIRO., 2010, p.15).

A ABP é uma metodologia de ensino em que o aluno é o centro de um processo de
resolução de problemas reais ou fictícios que apresentem relevância nos aspectos pessoais,
sociais e ambientais. Pretende promover o interesse dos alunos pela investigação científica e
está baseada no raciocínio lógico. Diferencia-se da aquisição de conceitos centrada na
memorização utilizada no ensino tradicional, pois pretende desenvolver competências que
tornem os alunos aptos a analisar fatos, identificar evidências, buscar soluções, argumentar e a
apresentar seus resultados. Tais competências se aliam ao desenvolvimento da capacidade de
comunicação, da manifestação do pensamento crítico, da tomada de decisão, da auto
avaliação e da autonomia. Na ABP o aluno sai do papel de receptor passivo, para o de agente
e principal responsável pelo seu aprendizado. Os professores atuam como tutores ou
facilitadores nos grupos e têm a oportunidade de conhecer bem os estudantes e de manter
contato com eles durante todo o curso.
A aplicação de metodologias apoiadas na ABP necessita que sejam feitas
apresentações de uma situação-problema real ou fictícia, e que em torno dela, se construa um
cenário que estimule o aluno a fazer o levantamento de questões e a buscar soluções. Para
isso, se utilizam técnicas de investigação conhecidas na literatura como inquiry. Essas
atividades devem ser desenvolvidas através da cooperação entre os alunos, os quais são
distribuídos em pequenos grupos e contam com a colaboração e o apoio do professor, que
nesse caso tem a função de tutor e deve assumir o papel de facilitador da aprendizagem. Sua
aplicação deve se processar dentro de um contexto onde a resolução de problemas ofereça
múltiplas alternativas de solução. Para LIM (2011) o fato dos alunos serem colocados diante
de situações problema ajuda-os a se tornarem reflexivos e a desenvolverem o pensamento
crítico. Para VASCONCELOS (2012) são poucos os estudos em que se exploram o potencial
educativo fora da área da medicina, embora já existam algumas evidências de que sua
utilização promove o sucesso em diversas áreas científicas.
Numa situação tradicional de sala de aula a aprendizagem tende a seguir uma ordem
cronológica, com os conceitos sendo introduzidos em primeiro lugar, para depois serem
seguidos de um problema ou exercício de aplicação. LAMBROS (2004) avalia que na ABP a
ordem é justamente o contrário, pois nas situações da vida real, fora de um contexto da sala de
aula, o problema surge em primeiro lugar e só depois, ao tentar resolvê-lo, é que se efetua a
aprendizagem.
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As abordagens metodológicas apoiadas na ABP se iniciam com os alunos postos em
contato com uma situação problema antes de se iniciarem a apresentação e as atividades de
um determinado conteúdo. Nessas metodologias, quando os alunos são desafiados a resolver
um problema específico, terão primeiramente que compreender conceitos, leis e princípios
que estão associados a essa resolução, mas o objetivo não é simplesmente buscar formas de
aplicação dos conhecimentos aprendidos através da resolução de problemas, e por isso, a ABP
se diferencia das técnicas de problem-solving que objetivam apenas o aprofundamento do
conhecimento.
Partindo desses pressupostos desenvolvemos atividades de aplicação dessa
metodologia (ABP) no Ensino Técnico Subsequente, mais especificamente em duas turmas de
Biologia Aplicada do Curso de Técnico em Saneamento. Nessas atividades procuramos
verificar as possíveis contribuições advindas da metodologia utilizada, identificar dificuldades
inerentes ao processo, além de procurar definir os limites da aplicação da ABP como uma
metodologia direcionada para o Ensino Técnico Profissionalizante.
MATERIAIS E MÉTODOS
A execução do trabalho ocorreu em duas turmas do Curso de Técnico em Saneamento
Básico do Instituto Federal do Pará - Campus Abaetetuba, mais precisamente como uma ação
pedagógica desenvolvida durante a disciplina Biologia Aplicada. Para o desenvolvimento
dessas ações adotamos como ponto de partida o acidente em que ocorreu o tombamento do
navio cargueiro “HAIDAR”, de bandeira libanesa, carregado com 5000 bois, no Porto de Vila
do Conde, município de Barcarena/PA que ocasionou a morte da maioria desses animais e um
grande vazamento de óleo, contaminando rios e praias da região. Cerca de 100 animais
conseguiram sair da embarcação, no entanto, poucos foram salvos e o restante,
aproximadamente 4900 acabou morrendo dentro do navio. Uma barreira de contenção foi
colocada ao redor do porto na tentativa de evitar que o óleo derramado se espalhasse pelo rio.
Porém, essa barreira não suportou a pressão e se rompeu e o óleo e as carcaças dos bois em
decomposição foram levados pelas águas e se espalharam pelos rios e praias da região. Esse
fato trouxe sérios problemas ambientais ligados a autodepuração e eutrofização em corpos
aquáticos, conceitos importantes para o andamento da disciplina Biologia Aplicada,
ministrada nos cursos técnicos.
Iniciamos a aplicação da metodologia com uma detalhada apresentação da ABP para os
alunos, destacando aspectos essenciais do seu funcionamento. Em seguida aplicamos um préArtigos
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teste, elaborado previamente, contendo perguntas abertas sobre o assunto e este foi aplicado
antes mesmo de ter sido dada qualquer explanação sobre o assunto. As respostas às questões
do pré-teste exigiam o conhecimento de conceitos como autodepuração e eutrofização em
corpos aquáticos, conceitos diretamente relacionados com o tema escolhido para a
investigação. O objetivo deste procedimento foi o de colher informações sobre os
conhecimentos prévios dos alunos.
A etapa seguinte foi a apresentação de vídeos amadores, reportagens e resenhas
jornalísticas sobre o acidente, elementos que serviram para a composição do cenário propício
para a elaboração do problema a ser investigado. A maior parte dessas informações foi
colhida na internet e tiveram como objetivo principal deixar os alunos informados sobre o
acidente e de instigá-los a procurar soluções para os problemas emergentes do desastre
ocorrido.
Verificamos que os moradores das regiões próximas da área do acidente foram os
principais atingidos e sofreram com o mau cheiro e a poluição das águas. A economia local
também foi afetada e a maioria das famílias, moradores e pescadores ficaram impossibilitadas
de trabalhar. Diante deste cenário elegemos e passamos a buscar respostas para o seguinte
problema: Que consequências a morte de aproximadamente 4900 bois, no naufrágio do
navio cargueiro “HAIDAR”, no Porto de Vila do Conde, e o consequente derramamento
de óleo nas águas do rio Pará, produziram sobre o meio ambiente?
Para auxiliar na busca de respostas ao nosso problema central elegemos as seguintes
questões norteadoras:
1- Quais os problemas que esse naufrágio acarretou para os rios e regiões próximas?
2- O ambiente conseguirá se recuperar desse desastre? Como e Por quê?
3- Quanto tempo, em media, será necessário para que a matéria orgânica seja decomposta?
4- Como irá ocorrer à decomposição desses materiais orgânicos?
5- É perigoso utilizar essa água para beber, tomar banho, cozinhar, etc.? Por quê?
Logo após a definição do problema e das questões norteadoras, foi feita a divisão das
turmas em equipes com cinco alunos, onde cada grupo recebeu material de apoio impresso
contendo textos, charges referentes ao acidente, fichas de acompanhamento para a equipe
registrar o passo a passo de suas ações e pesquisas em busca de respostas ao problema. As
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equipes receberam também indicações e referenciais bibliográficos onde poderiam buscar
informações mais precisas para responder as questões.
Como parte integrante da programação da disciplina foi feita uma visita técnica ao local
do acidente, na ocasião os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar na prática todas as
informações que haviam sido repassadas a eles durante as aulas e, além disso, foi possível
coletar outras informações a respeito das dificuldades que foram impostas a população local a
partir do acidente. Essa atividade permitiu também que verificassem in loco os prejuízos
causados a economia da região. Na oportunidade os alunos fizeram muitas fotos do rio e do
lixo que se armazenava em suas margens. Esta foi uma atividade importante, pois colocou os
alunos diante da situação real produzida pelo desastre e mobilizou o interesse dos
participantes pela busca de respostas para o problema que definimos em sala de aula.
Foi esclarecido que o papel dos tutores seria o de orientá-los nos próximos encontros,
sugerindo atividades para o prosseguimento das atividades e discutindo conjuntamente formas
de melhorar os trabalhos.

Os grupos foram orientados a apresentar suas respostas ao

problema central e às questões norteadoras na forma de seminário e através de um cartaz,
contendo respostas das questões, para posterior construção de um painel que permitisse
comparar as respostas das equipes e debate-las em grande grupo. No Quadro II apresentamos
a ordem de execução das atividades.

ETAPAS
1
2
3
4
5
6
6
7
8

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Apresentação da ABP para os alunos
Aplicação do pré-teste
Apresentação do cenário e definição do problema central
Definição do problema central e questões norteadoras
Divisão das equipes e entrega de materiais
Visita ao local do acidente
Orientação da pesquisa e das apresentações
Apresentação e discussão das soluções em grande grupo
Avaliação do processo

QUADRO I - Ordem de execução das atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante as orientações das equipes observamos que, embora os trabalhos estivessem em
andamento a maioria das equipes apresentaram poucos materiais baseados no que se esperava
e havia sido proposto para aquele primeiro momento. Constatamos também o caso de uma
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equipe que era composta de pessoas residentes do interior e que alegava não ter iniciado suas
atividades por encontrarem dificuldades de acesso à internet. Nossa atitude, então, foi a de
aconselhá-los a procurarem a biblioteca do Instituto para utilizar as referências bibliográficas
recomendadas e buscar o acesso à internet necessário para desenvolverem suas pesquisas.
Em um segundo momento, analisamos os slides de apresentação dos grupos e
orientamos cada um deles com relação ao que deveriam fazer para melhorá-lo. Uma dúvida
frequente das equipes se relacionava com o que deveriam colocar nos slides, alguns
entendiam que deveriam colocar somente as respostas das questões e a maioria já trazia os
slides prontos, faltando fazer apenas alguns ajustes na formatação. Entretanto, apesar de terem
feito uma visita ao local do acidente e feito muitas fotos, não haviam utilizado essas imagens
nos seus slides. Com relação às orientações e análises dos cartazes para a composição dos
painéis de discussão na finalização das apresentações as equipes já traziam todos prontos e
com a apresentação da solução que encontraram para o problema central pronta, porem não
haviam incluído respostas as questões norteados. As fichas de acompanhamento de pesquisa
das equipes também já estavam prontas, faltando apenas digitaliza-las para serem entregues
no dia da apresentação.
Nas apresentações cada equipe teve dez minutos para fazer suas considerações sobre o
problema central e as questões norteadoras utilizando um Datashow como recurso didático.
Os trabalhos foram analisados através de uma ficha de avaliação preenchida por nós e por
dois alunos de outras equipes escolhidos aleatoriamente. A culminância se deu através da
discussão de um painel contendo as respostas que cada grupo encontrou para a questão central
do problema. As equipes conseguiram apresentar uma solução para o problema central e
tiveram basicamente o mesmo entendimento, apesar das respostas não serem iguais. A
apresentação do painel também foi avaliada da mesma forma que a apresentação dos slides,
através de uma ficha preenchida por nós e por dois alunos de outras equipes escolhidos
também aleatoriamente.
A última etapa constituiu-se dos procedimentos de avaliação e iniciou-se com a
reaplicação do pré-teste (pós-teste) e na tabulação das respostas obtidas. A partir daí
estabelecemos uma comparação entre os resultados apresentados no primeiro momento e os
obtidos após a execução do processo (Quadro II). Estes resultados servem de indicativos
sobre a aprendizagem dos alunos e a utilidade da metodologia.
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Questão
Pré-teste
De que forma um ambiente aquático poluído
6 acertos
pode eliminar resíduos sem a ajuda do homem?
Que processo biológico resulta no agravamento
da poluição de um ambiente aquático a partir da 4 acertos
ação do homem?
Que fatores são responsáveis pelo agravamento
24 acertos
da poluição nos ambientes aquáticos?
Quais as consequências do agravamento da
28 acertos
poluição nos ambientes aquáticos?
QUADRO II - Comparação entre pré-teste e pós-teste.

Pós-teste

Aproveitamento

25 acertos

+ 44,18%

25 acertos

+ 48,83%

22 acertos

- 4,65%

40 acertos

+ 27,91%

Por fim, os alunos avaliaram nosso desempenho e apresentaram sua opinião sobre as
informações e procedimentos seguidos para a resolução do problema. Avaliaram também a
sua participação (auto avaliação) e a participação dos integrantes de seu grupo na elaboração
do trabalho. Os resultados que obtivemos mostram que os alunos ficaram satisfeitos com o
desempenho dos tutores e com a forma como foram repassaram as informações durante as
atividades. Demonstraram também satisfação com a metodologia utilizada e com o nível de
aprendizagem que adquiriram.

CONCLUSÕES
A ABP se apresentou como uma metodologia de ensino em que é imprescindível que
haja interação entre os membros dos grupos de estudo, e por isso, demonstrou ser
eminentemente colaborativa. A sua utilização propiciou a construção de novos
conhecimentos, os quais se estruturam em torno de conhecimentos prévios e conduziram para
a solução dos problemas. Essa particularidade atesta claramente que se trata de uma
metodologia que possui um caráter construtivista.
A ABP se mostrou uma metodologia totalmente contextualizada, pois foram usadas
situações problemas extraídas do cotidiano que funcionaram como agentes iniciadores da
aprendizagem, a qual passou então a ser direcionada e motivada pela busca da solução do
problema e estimulou a investigação e a aquisição de conceitos, leis, princípios e teorias
necessárias a este fim. De fato, de um modo geral, promoveu o desenvolvimento de
habilidades e gerou positividades nas atitudes dentro e fora do contexto de sala de aula.
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O problema é efetivamente o elemento motivador na metodologia. Concordamos que
ele deve surgir sempre em primeiro lugar e que a aprendizagem só se efetua depois, quando os
alunos partem para a tentativa de resolvê-lo. Desse modo, avaliamos que a ABP se apresentou
como uma metodologia adequada para o Ensino Técnico Profissionalizante, pois permite ao
aluno se tornar o construtor de seu próprio conhecimento.
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RESUMO: Este presente trabalho tem como eixo de partida a análise de alguns mitos gregos

popularmente conhecidos com a Paideia. Conceituamos mito como narrativas de caráter
simbólico-imagético relacionadas a uma dada cultura (no caso deste estudo, a helênica), que
procura explicar e atestar, por meio da ação e do modo de ser dos personagens usados, a
origem das coisas (o mundo e tudo que o compõe). A Paideia, denominação do método de
educação e formação ética da Grécia Antiga, que incluía os mais diversos temas como
ginástica, gramática, retórica, música, matemática, história natural e filosofia, e visava
contribuir com a formação de um cidadão perfeito e completo, capaz de liderar e ser liderado
e desempenhar um papel positivo na sociedade. A partir da Teogonia de Hesíodo,
analisaremos importantes mitos gregos à luz da Paideia e seus propósitos no âmbito
formativo, especialmente o mito cosmogônico que narra os acontecimentos fabulosos.
Hesíodo apresentam sua visão de como todas as coisas surgiram, como também a narrativa
em que Hesíodo diz ter recebido das musas a inspiração para o canto poético, sendo elas
responsáveis por despertar nos seres humanos seus dons e talentos guardados dentro de si; por
fim, analisaremos o mito da instituição cósmica da justiça que procede da vitória de Zeus na
titanomaquia. Sendo assim, parafraseando esses mitos que por sua vez apresentam caráter
pedagógico, podemos incrementar ou resgatar a maneira dos helênicos contarem histórias
com fins práticos para o entendimento de mundo.
Palavras–chave: Formação humana, Hesíodo, Mito, Paideia

THE ART OF STORYTELLING AND ITS IMPORTANCE IN SHAPING
ETHICAL AND INTELLECTUAL OF THE GREEK CITIZEN
ABSTRACT:. This present work has as axis of departure the analysis of some Greek myths
popularly known with the Paideia. Concept myth as symbolic imagery character narratives
related to a given culture (in the case of this study, the Hellenic), which seeks to explain and
attest to, through the action and the way of being of the characters used, the origin of things
(the world and everything that composes). The Paideia, title of the method of education and
ethics of Ancient Greece, which included several topics such as gymnastics, music, rhetoric,
grammar, mathematics, natural history and philosophy, and aimed to contribute to the
formation of a perfect citizen and complete, able to lead and be led and play a positive role in
society. From the Theogony of Hesiod, we will analyze important Greek myths in the light of
the Paideia and his purposes in the context of training, especially the cosmogonic myth which
tells the fabulous events. Hesiod present their vision of how all things arose, as well as the
narrative in which Hesiod says he has received of the muses the inspiration for poetic corner,
responsible for awakening in humans their gifts and talents that are stored within it; Finally,
we will examine the myth of the cosmic institution of Justice that comes from the victory of
Zeus in the titanomachy. So, to paraphrase those myths which in turn feature pedagogical, we
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can increment or rescue the Hellenistic way tell stories with practical purposes for the
understanding of the world.
KEYWORDS: Human formation, Hesiod, Myth, Paideia
INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje o método de contar histórias tem sido abandonado e substituído por
um ensino cada vez mais técnico e científico, com isso acabamos deixando para trás o modo
histórico de usar mitos e tradições regionais como uma ferramenta de ensino, no caso deste, a
formação intelectual do ser humano. Será que nos dias de hoje ainda existe proveito em usar a
mitologia como instrumento de ensino e cidadania? A preocupação em responder essa
pergunta é o principal elemento que move o nosso trabalho.
Diante do problema que anunciamos, o objetivo do nosso estudo busca, pois,
compreender o papel formativo inerente à arte de contar histórias que é típica das narrativas
memoráveis dos povos helênicos que hoje conhecemos como mitos. Joseph Campbell, um
famoso estudioso norte americano das culturas antigas, classifica os mitos como algo que
ultrapassa o corpo e a mente humana, como pode observar no seu livro, O herói de mil faces:
Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as
circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses
mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das
atividades do corpo e da mente humanos (CAMPBELL, 2005, p. 5).

Para alcançarmos o objetivo maior deste trabalho, desenvolveremos nosso estudo em
três etapas: primeiramente, examinaremos a narrativa em que Hesíodo diz ter recebido das musas a
inspiração para o canto poético; em seguida, investigaremos o mito cosmogônico que narra os
acontecimentos fabulosos em que Hesíodo nos apresenta sua visão de como todas as coisas surgiram;

por fim, analisaremos o mito da instituição cósmica da justiça que procede da vitória de Zeus na
titanomaquia.

Embora hoje essas narrativas fascinantes possam parecer apresentar um caráter não
verídico e sem um significado específico, elas trazem consigo ensinamentos fundamentais
para a construção de cidadãos capazes de desenvolver de uma melhor forma possível as
funções disponíveis na sociedade, e isso é caro à Paideia, que tem como eixo, contribuir com
a formação ética e intelectual do povo.
Fazendo conexões entre os mitos estudados e a Paideia, podemos perceber que
mesmo não sendo muito notados hoje em nossa cultura de contação de histórias, com seu
caráter simbólico-imaginário, os mitos podem se tornar cruciais para o ensino de crianças,
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jovens e adultos. Desta forma, o mito é possuidor do peculiar poder de ultrapassar gerações
carregando uma essência capaz de influenciar aqueles que ouvem suas mensagens fantásticas.
Os mitos em outras palavras nos abrem portas para a percepção dos sentidos das coisas que
estão ao nosso redor.
Assim como os mitos, é importante destacar, que a Paideia apresenta um
imprescindível papel no processo de constituição ético, moral e intelectual dos indivíduos que
compõem a sociedade, seja nos tempos antigos ou nos nossos dias. Embora muitos conceitos
e ideias que são transmitidos pela Paideia possam ter se esvaído com a chegada da
modernidade e com suas atrativas tecnologias fáceis e práticas, não podemos deixar de lado
fundamentos que contribuem à construção do nosso caráter. Na Grécia antiga havia a
necessidade de que todos (sejam crianças ou adultos) pudessem entender suas funções na
comunidade e desta forma contribuir para o bem do próximo, fazendo assim algo agradável
aos deuses.
Conhecendo melhor as estruturas dos mitos e da Paideia que erguem este trabalho,
podemos perceber que os mitos aliados à Paideia podem trazer aos seus uma lição de vida a
ser seguida, a educação é uma importante aliada da mitologia, que por meio de cenários
imaginários, introduzem conhecimento para toda uma vida. O filosofo alemão Werner Jaeger,
intitula a Paideia como um ideal grego responsável pela construção do homem e do homem
como cidadão, e a partir da concepção de Platão escreve o seguinte:
É então que o ideal educativo grego aparece como Paideia, formação geral
que tem por tarefa construir o homem como homem e como cidadão. Platão
define Paideia da seguinte forma "(...) a essência de toda a verdadeira
educação ou Paideia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um
cidadão perfeito e o ensina a mandar e a obedecer, tendo a justiça como
fundamento" (JAEGER, 2001, 147).

É importante lembrar, que a Paideia não abrange apenas o dever de contribuir na
construção das crianças para que desde cedo aprendam a serem adultos conscientes, mas
através dela adquirirmos conhecimentos que se estendem além dos tempos de ensino.
Encontramos na Paideia um referencial educativo que ultrapassa qualquer fronteira na vida de
um indivíduo.
A Paideia vem por isso a significar "cultura entendida no sentido perfectivo
que a palavra tem hoje entre nós: o estado de um espírito plenamente
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desenvolvido, tendo desabrochado todas as suas virtualidades, o do homem
tornado verdadeiramente homem" (MARROU, 1966, p.158).

Analisando a compreensão de mito e Paideia à luz de conceitos trazidos aqui,
percebemos que ambos caminham juntos na busca por tornar os seres humanos mais
parecidos como os deuses. Diante de tudo apresentado evidenciamos a importância deste
trabalho na sociedade acadêmica e cultural, pois o mesmo, visando à melhora da educação
contemporânea, busca resgatar os valores e conceitos educacionais que nos são apresentados
pelos antigos gregos.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo provém de pesquisas e leituras bibliográficas sobre
o assunto aqui exposto. Para a formação deste trabalho, usamos como referência o escrito de
um dos maiores poetas gregos da era arcaica, Hesíodo, que viveu aproximadamente no século
VIII a. C. na Beócia, no centro da Grécia. Entre suas grandiosas obras, destacamos a
Teogonia, que nos conta o surgimento do mundo, dos deuses, seus amores e lutas. Junto com
os poemas de Homero, ela constituía a cartilha de ensino e aprendizagem dos gregos a partir
dos quais os mesmos aprendiam a ler, a pensar e entender o mundo que viviam. A fim de
tecermos devidamente nossas análises sobre o objetivo geral que propomos e fundando nossa
leitura direta da mitologia grega na Teogonia de Hesíodo, como referências hermenêuticas
para nossa análise do papel formativo dos mitos, recorremos ao suporte analítico de Jean
Pierre Vernant (historiador e antropólogo) e de Joseph Campbell (estudioso de mitologia e
religiões comparadas). Com os instrumentos utilizados, acreditamos alcançar o objetivo de
compreender e conhecer um pouco melhor parte da mitologia grega e da Paideia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado do estudo feito nos mitos descritos na Teogonia de Hesíodo e a devida
compreensão que eles podem trazer à luz da Paideia Grega, destacamos o papel significante
que esses dois componentes podem exercer na construção moral e ética dos cidadãos que
formam a sociedade.
A primeira narração a se analisar e interligar com a Paideia é a aparição das musas a
Hesíodo descrito no inicio da Teogonia. Após um hino às Musas, Hesíodo relata como as
deusas inspiraram seu canto ao cuidar de ovelhas perto do Monte Hélicon. As musas
então deram a ele um conhecimento sobrenatural capaz de conhecer as coisas presentes,
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passadas e futuras e ensinaram-no a cantar, para que ele cantando memorasse os deuses
imortais, as façanhas dos homens antigos e também a elas próprias no começo e no fim das
canções.
Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto quando pastoreava ovelhas ao
pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as Deusas Musas
olimpíades, virgens de Zeus porta-égide: “Pastores agrestes, vis infâmias e
ventres só, sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos e sabemos, se
queremos, dar a ouvir revelações”. Assim falaram as virgens do grande Zeus
verídicas, por cetro deram-me um ramo, a um loureiro viçoso colhendo-o
admirável, e inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o
passado, impeliram-me a hinear o ser dos venturosos sempre vivos e a elas
primeiro e por último sempre cantar. (HESÍODO, 1981, p. 130)

Atentando para a narrativa de Hesíodo e seu fascínio ao ser escolhido para passar aos
demais aquilo que os deuses desejavam, podemos perceber que era da própria vontade divina,
que todos soubessem os feitos dos grandes deuses do panteão e suas origens, mas antes disso,
é importante destacar que as musas também apresentam um papel significativo e inspirador
para que através delas, Hesíodo pudesse despertar os seus dons adormecidos.
A partir dos relatos descritos por Hesíodo e intitulado de “Proêmio: hino às Musas”,
concluímos que através dessa narrativa, o próprio Hesíodo confirmou que os mitos trazem
ensinamentos e inspirações para quem os ouve, da mesma forma, na análise de um mito que
se passa depois que Hesíodo recebe essa tarefa de transmitir fatos fabulosos, encontramos a
narração da chamada cosmogonia, momento em que tudo se pôs em ordem. Podemos
observar a criação do universo e o principio dos seres, no momento didático mencionado por
Hesíodo, onde minuciosamente, conhecemos os primórdios da criação.
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de
todos sede irresvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça do Olimpo
nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros: o mais
belo entre Deuses imortais, solta-membros, dos Deuses todos e dos homens
todos ele doma no peito o espírito e a prudente vontade (HESÍODO, 1981,
p.132)

Daí em diante, Hesíodo narra minuciosamente, como toda a árvore genealógica divina,
para que todos que viessem ouvir ou ler seus escritos entendessem de onde os seres por eles
venerados saíram. É interessante, como Hesíodo passa aos seus leitores e ouvintes o
entusiasmo por ser instrumento de interligação entre os deuses e os homens, não se pode
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afirmar que ele via seus escritos como partes da construção social dos cidadãos, mas podemos
ver com clareza o seu afinco em transmitir aos outros aquilo que os deuses lhe mostravam.
O fator educacional encontrado nas narrações de Hesíodo, transmiti para quem os lê a
ânsia de buscar saber mais e ao mesmo tempo ser saciado por está aprendendo. É maravilhosa
a forma com que, mesmo com um vocábulo de difícil entendimento, conseguimos entrar na
história e acompanhar cada passo descrito na Teogonia com olhos vidrados, viajando com
cada acontecimento. Podemos imaginar a partir disso, como os ouvintes de Hesíodo se
mostravam ao ouvir tão grandiosas palavras ao ponto de tomar para si a essência trazida por
elas.
O mito que finda nosso trabalho é a partilha de poderes feitos por Zeus ao destronar
seu pai e após a vitória sobre seus inimigos, Zeus é aclamado por seus aliados reis dos deuses
e dos homens. Assim fez a partilha dos bens e fixou os privilégios de cada deus. É a terceira
fase do mundo, a atual e a mais perfeita de todas. Com uma série de casamentos, que eram
verdadeiras alianças políticas, Zeus organizou o seu reinado e tornou o seu poder inabalável.
Quando os venturosos completaram a fadiga e decidiram pela força as
honras dos Titãs, por conselhos da Terra exortavam o Olímpio longividente
Zeus a tomar o poder e ser rei dos imortais. E bem dividiu entre eles as
honras.” (HESÍODO, 1981, p.114).

Observando o último mito apresentado, conseguimos perceber com clareza a
mensagem de organização política e social transmitida através do mito que podemos ligar ao
conceito base de Paideia. Através da narrativa, aprendemos que Zeus depois de sair vitorioso
das batalhas, é nomeado rei dos deuses e para que haja equilíbrio no universo, resolve
distribuir entre seus apoiadores, funções a serem executadas por todo universo. O ensino do
mito não acaba por aí, após destronar Cronos e os outros titãs, Zeus resolve bani-los da face
da terra, aprisionando-os no terrível e assombroso Tártaro.
Aí os Deuses Titãs sob a treva nevoenta estão ocultos por desígnios de
Zeus agrega-nuvens, região bolorenta nos confins da terra prodigiosa.
Não têm saída. Impôs-lhes Posídon portas de bronze e lado a lado
percorre a muralha. Aí Giges, Cotos e Briareu magnânimo habitam,
guardas fiéis de Zeus porta-égide. (HESÍODO, 1981, p.110).
O mito supracitado não se encerra apenas mostrando a forma como Zeus ganha as
batalhas, mas, além disso, nos mostra o castigo dos inimigos dos deuses, Hesíodo conta como
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exatamente é o lugar de descrição horrível e dotado de uma segurança impecável, mantendo
eternamente presos todos os seus inimigos.
Conseguimos absorver apenas destes mitos, a real e instrutiva mensagem educacional
de inspiração, criação, ordem e justiça trazidas dos deuses para todos nós. Usando apenas
trechos, sentimos os ensinamentos fluindo de cada palavra. Assim, a pesquisa não informa e
apresenta conteúdo apenas para o leitor, mas passa aos seus pesquisadores, um novo olhar
para os mitos com o sentido de aprendizagem e lição.
CONCLUSÕES
Concluímos esta pesquisa ressaltando o valor dos mitos e da Paideia no projeto da
construção cultural, quer seja de crianças, jovens ou adultos, que através de grandes poetas
como Homero e Hesíodo (considerados ícones na contação de histórias e mestres na arte de
repassar o conhecimento).
Em nossa pesquisa observamos a força formativa que os mitos apresentam na arte de
contar histórias e, aproveitando esta vantagem, podemos contribuir exponencialmente para a
formação de pessoas. Verificamos também que na antiguidade os mitos eram usados no
processo de desenvolvimento do ser humano. Através de tudo isso notamos que mesmo
estando na era digital, os mitos ainda podem alimentar a chama de usar “velhos” métodos
para formar novas pessoas.
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RESUMO O presente trabalho buscou analisar como as inovações tecnológicas influenciam
nas desigualdades sociais. Para essa pesquisa foram utilizados materiais teóricos que debatam
sobre desemprego tecnológico que ocorre quando um trabalhador é substituído pela
introdução de uma nova tecnologia, situação exemplar do agravo da desigualdade social
resultante do desenvolvimento tecnológico. Nesse sentindo, argumenta-se que a tecnologia é
utilizada por uma minoria para aumentar seu lucro, descartando mão de obra humana. Para
esses desempregados restam postos de trabalho precários, com salários baixos. Nesse
contexto, a classe empresarial reforça o discurso de “qualificação profissional” para ocultar as
contradições do desenvolvimento tecnológico na sociedade capitalista, projetando sobre os
trabalhadores a ideia de esforço individual para alcançar as “novas” tecnologias, culpando-os
por viverem em situação de extrema pobreza, “por não se esforçarem o suficiente”, ou por não
conseguirem entrar novamente no mercado formal de trabalho. Através das fontes
bibliográficas formula-se a hipótese de que o sistema usa essas inovações de forma
excludente, pois, apesar do incontornável caráter social do conhecimento, que é adquirido
coletivamente, ele é privatizado e utilizado não a favor da sociedade, mas de uma minoria. O
trabalho argumenta sobre a necessidade de tornar o conhecimento, junto aos avanços
tecnológicos, um vetor social onde toda a sociedade, principalmente as classes menos
favorecidas, possam ter acesso e desfrutar dos privilégios que as inovações tecnológicas
proporcionam.
Palavras–chave: Desemprego, exclusão social, inovações tecnológicas
.

Pandora's Box: Technological Development and Social Inequalities
ABSTRACT: This study aimed to analyze the technological innovations influence the social
inequalities. For this research were used theoretical materials that discuss about technological
unemployment that occurs when a worker is replaced by the introduction of a new
technology, exemplary situation worsening of the resulting social inequality technological
development. In that sense, it is argued that the technology is used by a minority to increase
their profit, discarding human labor. For those unemployed remain precarious jobs with low
wages. In this context, the business class reinforces the discourse of "professional
qualification" to hide the contradictions of technological development in capitalist society,
projecting on the workers the idea of individual effort to achieve the "new" technologies,
blaming them for living in a situation of extreme poverty, "by not hard enough", or because
they can not re-enter the formal labor market. Through bibliographical sources formulates the
hypothesis that the system uses these innovations exclusionary way, because despite the
undeniable social character of knowledge, which is acquired collectively, it is privatized and
used not in favor of society, but of a minority. The paper argues about the need to make
knowledge, together with technological advances, a social vector in which the whole society,
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especially the lower classes, to access and enjoy the privileges that technological innovations
provide.
KEYWORDS: Unemployment, social exclusion, technological innovations

INTRODUÇÃO
O projeto “A caixa de Pandora: Desenvolvimento Tecnológico e Desigualdades
Sociais” vincula-se à necessidade da discussão dos usos dos avanços tecnológicos e suas
consequências sociais. A princípio, a tecnologia não veio apenas facilitar as atividades
humanas do cotidiano, veio, também, diminuir a necessidade de trabalho humano. A
consequência imediata desse processo é a geração do que estudiosos tem chamado de
“desemprego tecnológico” que atinge milhões de pessoas. Afinal, máquinas não precisam de
salários e, nesse sentido, as empresas utilizam descobertas cientificas e tecnológicas para
introduzir nos procedimentos produtivos ou administrativos as melhorias que essas
tecnologias abarcam, objetivando, assim, reduzir custos com salários, excluindo o homem do
processo de produção (SANTOS, 2001). Sendo assim, o empresário gastará muito menos e
seu lucro acumulado servirá para investir em novas tecnologias que no futuro, ocuparão novos
postos de trabalho.
O importante economista grego Varoufakis (2015) afirma que apesar do fato de as
máquinas fabricarem cada vez mais produtos, isso, porém, não nos facilitou a vida humana,
pois agora temos mais estresse por estarmos cada vez mais ultrapassados em comparação às
inovações tecnológicas que ocorrem em uma velocidade que não conseguimos acompanhar.
Ademais, a qualidade do nosso trabalho decaiu, o medo é maior, assim como é maior nosso
sofrimento por perdermos o posto de trabalho que temos, ou pelo desespero de encontrar um
novo emprego no qual pelo menos se garanta o pão de cada dia. Nesse sentido há uma
necessidade cada vez menor da mão de obra humana devido as máquinas realizarem o
trabalho, de forma até melhor.
O desempregado, sob a pressão da necessidade, aceita um posto de trabalho horrível e
mal pago (VAROUFAKIS, 2015). Diante da extrema pobreza, excluídos de qualquer direito,
essas pessoas não possuirão condições, nem oportunidade, de se qualificar profissionalmente
para conseguir competir com as inovações tecnológicas que avançam e substituem os
trabalhadores numa grande velocidade, aprofundando ainda mais a desigualdade social. Para
desacelerar esse processo de desemprego tecnológico e desigualdade, alguns economistas
propõem o crescimento da economia, procedimento que, em tese, poderiam ajudar os
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trabalhadores demitidos pelas novas tecnologias (Couto et al, 2011,). Nesse caso, seriam
abertas novas indústrias, construção ou reconstrução de rodovias, estimulando a criação de
novos postos de trabalho.
No entanto, o maior crescimento da economia traria muitos prejuízos ao meio ambiente.
Varoufakis (2015) faz um alerta: “já destruímos dois terços de todas as florestas do planeta,
provocamos as chuvas ácidas que envenenaram os lagos, drenamos os rios por completo,
aumentamos a acidez dos oceanos, erodimos a terra, extinguimos animais e plantas, a tal
ponto que o equilíbrio da nossa biosfera, que é nosso único refúgio, se alterou”. Não
precisamos ir longe para observarmos os crimes ambientais em nome da economia, um
exemplo recente é a tragédia ambiental de Mariana, que matou milhares de espécies, tanto de
plantas quanto de animais, e pode fazer com que não haja mais vida nos rios atingidos. Abrir
novas indústrias aumentaria ainda mais a poluição do planeta terra, os desempregados
supostamente teriam empregos, no entanto, continuariam em situação precária porque
existiria excessiva mão de obra disponível no mercado e seus conhecimentos sobre tecnologia
estariam superados no contexto de acelerada inovação. Os melhores postos de trabalho seriam
ocupados pelas máquinas que se tornaram, nesse processo, um instrumento de desigualdade e
da exclusão social. Isso se dá, segundo Santos (2001), porque enormes riquezas são geradas
com a utilização dos recursos tecnológicos, mas o que era para servir à humanidade se
concentra nas mãos de algumas pessoas.
Não adianta criarmos tanta tecnologia se esses “escravos mecânicos” servem apenas a
uma minoria, enquanto a maioria da população sofre com tanta miséria e descaso. “Não se
trata de colocar obstáculos às conquistas da ciência e da tecnologia e sim criar mecanismos
institucionais capazes de orientar a racional aplicação desses avanços”, afirma a estudiosa
Tânia Stern (SANTOS, 2001). Se a tecnologia não fosse usada com um instrumento de
exclusão, teríamos menos desigualdade social, pois elas trabalhariam a nosso favor e
serviriam toda a humanidade ao invés de alguns poucos.
O desejo de estudar o tema abordado está relacionado à necessidade de compreender
como a tecnologia funciona como um dos fatores do desemprego e, por consequência, da
exclusão e da desigualdade social. Nossa pesquisa vem mostrar a relevância do fenômeno
intitulado desemprego tecnológico, bem como de suas consequências, e colaborar para que
essas inovações sejam colocadas em prol da sociedade, especialmente das pessoas menos
favorecidas com esses avanços. Nesse sentido, nosso trabalho pretende ser um estudo crítico
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sobre o desenvolvimento tecnológico e sobre a lógica do capitalismo que detém esses avanços
a serviço de uma minoria.
MATERIAL E MÉTODOS
Para estudar o problema abordado foram utilizadas fontes bibliográficas que estivessem
relacionas com o problema pesquisado. Nessa direção, nossa reflexão é teórica, articulando
pensadores de diferentes formações científicas para discutir o problema de pesquisa proposto.
Essas fontes foram analisadas por partes. Primeiro foram necessários estudos sobre temas da
desigualdade e exclusão social. Varoufakis (2015) diz que as tecnologias que são encontradas
em toda a parte não conseguiram sequer diminuir a pobreza, a fome e muito menos
conseguiram melhorar ou diminuir a jornada de trabalho. Muito pelo contrário, os contrastes
sociais são cada vez mais evidentes: enquanto de um lado surgem enormes contingentes de
desamparados, sem condições mínimas de sobrevivência, de outro lado os condomínios
fechados e mansões formam dois extremos, onde poucos concentram tanta riqueza e outros
mal conseguem o suficiente para se alimentarem. Diz Santos (2001) que os avanços
tecnológicos estão sendo utilizados para a precarização do trabalho, aumentado cada vez mais
as desigualdades. Conforme a autora citada: “É importante sublinhar que não se trata de
colocar obstáculos ás conquistas da ciência e da tecnologia e sim, criar mecanismos
institucionais capazes de orientar a racional aplicação social desses avanços” (SANTOS,
2001). Posteriormente foram analisadas referências bibliografias que relacionam o uso das
tecnologias com o crescente números de desempregados. “As máquinas são o novo
proletariado” (RIFKIN, 1995), ou seja, o ritmo veloz das inovações tecnológicas estão
levando a economia global para a era da fábrica sem mão de obra humana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O capitalismo utiliza as inovações tecnológicas para diminuir custos com mão de obra
humana, e assim, concentrar riquezas. “A questão central não se restringe a saber se
empregamos ou não a ciência e a tecnologia com a finalidade de resolver nossos problemas já
que, é obvio que devemos fazê-lo, mas se seremos capazes ou não de redirecioná-las
radicalmente, uma vez que hoje ambas estão estreitamente determinadas pela necessidade da
perpetuação do progresso de maximização dos lucros” (MÉSZÁROS, 2011).
As máquinas ocupam os melhores postos de trabalhos, já que estas não precisam de
salários, de descanso e produzem numa velocidade e qualidade melhor. Os desempregados
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ficam sujeitos a empregos precários, com baixos salários e, como recurso discursivo, elaborase a teoria da “qualificação profissional” para fazer o trabalho humano competir com as novas
tecnologias. No entanto, as inovações tecnológicas avançam numa velocidade que não
conseguimos acompanhar. “E o mais importantes de tudo é que quem sofre todas as
consequências dessa situação não é mais a multidão socialmente impotente, apática e
fragmentados das pessoas ‘desprivilegiadas’, mas todas as categorias de trabalhadores
qualificados e não qualificados: ou seja, obviamente, a totalidade da força de trabalho”
(MÉSZÁROS, 2011). O que era para nos auxiliar e nos ajudar a ter uma vida de lazer, ou até
mesmo, diminuir a jornada de trabalho, acaba se tornando o pesadelo de muitos trabalhadores,
que podem, a qualquer momento, serem substituídos pela introdução da tecnologia, restandolhe como alternativa os subempregos, ou pior, filas de desempregos – ou, ainda, situação de
ser improvável a sua inserção em uma relação de exploração da força de trabalho. As
tecnologias tinham a promessa de um futuro com menor jornada de trabalho, com mais tempo
para o lazer, no entanto, a forma pela qual ela está sendo utilizada (em benefício das elites e
grandes proprietários) faz com que as desigualdades sociais sejam cada vez mais agudizadas,
aumentado a exclusão de milhões de pessoas.

CONCLUSÕES
Percebe-se que a forma que o sistema capitalista utiliza as inovações tecnológicas
aprofundam cada vez mais as desigualdades sociais. Um dos fatores que permitem esse
processo encontra-se na apropriação desigual dos recursos tecnológicos. Embora seja possível
perceber certa popularização de instrumentos tecnológicos (tais como computadores, celulares
e softwares) que redimensionam as relações sociais em vários aspectos, contudo, as principais
matrizes de inovação tecnológicas estão detidas nas mão das elites ao invés de contribuir com
a diminuição da pobreza, da jornada de trabalho, bem como na melhoria da educação e da
saúde. São necessários trabalhos que questionem e investiguem o uso desses avanços
tecnológicos. Nossa reflexão vem relacionar tecnologia e desigualdades sociais, visto que não
existem tantos trabalhos que discutam diretamente essa relação, servindo de base para outras
pesquisas.
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO BULLYING NA ESCOLA
Ana Beatriz Custódio
RESUMO:
O objetivo deste trabalho foi o de analisar a ocorrência de bullying escolar, tendo em vista
como contribuir para a produção científica e desenvolvimento de estudos interdisciplinares.
A pesquisa foi desenvolvida no campus Corrente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
do Piauí, utilizando a pesquisa quali-quantitativa com a aplicação de 184 questionários com as
turmas de 1º e 2 º anos do ensino médio integrado em meio ambiente, informática e
administração. Os resultados preliminares apontam para um índice alto de percepção de
bullying na escola, embora falar explicitamente ainda seja dífícil, ficando camuflado em
brincadeiras, as quais envolvem as relações culturais, políticas e socioeconômicas
historicamente construídas e naturalizadas. Deste modo, acredita-se que a solução ou soluções
para os problemas de bullying, não estão apenas nas interpretações dos sujeitos envolvidos,
mas, uma parte dessa, se refere ao modo como estamos construindo as nossas relações com o
todo, ou seja, com a sociedade. Sendo assim, não é possivel apenas pensar em estrátegias
escolares individualizadoras e sim em projeto de sociedade em que possamos refletir
conjuntamente.
Palavras–chave: interdisciplinares, percepção, sujeitos

CONSTRUCTION SOCIAL BULLYING AT SCHOOL
ABSTRACT:
The objective of this study was to analyze the occurrence of school bullying, in order to
contribute to the scientific production and development of interdisciplinary studies. The
research was conducted on campus Current Federal Institute of Science and Piaui technology,
using qualitative and quantitative research with the application of 184 questionnaires to the
classes of 1st and 2nd year of the integrated high school in the environment, information
technology and administration. Preliminary results indicate a high rate of bullying awareness
in school, although speak out is still difficult getting cloaked in games, which involve the
cultural, political and socioeconomic historically constructed and naturalized. Thus, it is
believed that the solution or solutions to the problems of bullying, are not only in the
interpretation of the subject involved, but a part that refers to the way we build our
relationship with the whole, that is, the society. Therefore, it is not possible to just think of
school strategies individualizing but in society project in which we can reflect our social
practices.
KEYWORDS: interdisciplinary, perception, subject
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INTRODUÇÃO
No Brasil e no vocabulário da língua portuguesa não existe uma palavra para exprimir
adequadamente o termo bullying. No entanto, o uso do mesmo em diferentes países facilita a
comunicação, as discussoes e as estrátegias de enfretamento ( RISTUM, 2010)
Na sociedade contemporânea os estudos sobre bullying escolar, tem se conformado em
campos de conhecimento restritos, privilegiando sobremaneira as análises psicológicas, e por
sua vez, deixando lacunas filosóficas e sociológicas. Há uma atenção muito grande no
comportamento dos sujeitos, ou seja, soluções comportamentais, relegando o bullying como
uma realidade socialmente construída.
De acordo com Ristum (2010) de modo geral, conceitua-se bullying como abuso de
poder físico ou psicológico entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um lado, e
submissão, humilhação, conformismo e sentimento de impotência, raiva e medo, por outro.
As ações abrangem formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater,
roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos, excluir socialmente, dentre outras.
Deste modo, só se pode compreender a problemática analisando a estrutura da
sociedade e suas relações sociais mais amplas, bem como, as normas de conduta e
socialização (MILLS, 1982). Contudo, essas análises não são muito usuais, visto que, estudos
científicos sobre a temática, nesse escopo, são relativamente novos no Brasil.
O objetivo principal desse trabalho é analisar a ocorrência de bullying escolar. Tendo
como perspectiva a contribuição para a produção científica e um maior desenvolvimento de
estudos interdisciplinares. O cenário de estudo foi o campus Corrente do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do Piauí, utilizando a pesquisa quali-quantitativa com a aplicação de
184 questionários com as turmas de 1º e 2 º anos do ensino médio integrado em meio
ambiente, informática e administração.
Ressalta-se a importância do estudo para o entendimento da configuração da temática,
fora das grandes repercussões das tragédias, como a ocorrida nos Estados Unidos em 1999, no
colégio Columbine High School, em Denver, Colorado, em que dois estudantes, um de 18 e
outro de 17 anos, assassinaram outros 12 estudantes e um professor e em seguida se
suicidaram. Portanto, é necessário refletir e discutir, justamente, sobre as práticas sociais e
sobre as ideologias e as utopias da sociedade de maneira mais ampla.
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MATERIAL E MÉTODOS
O método escolhido foi uma junção da pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa
qualitativa justifica-se objetivo pela relevância de produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja a amostra pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir
novas informações (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008). Bem como, a pesquisa qualitativa
preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.
Não obstante, a pesquisa quantitativa foi necessária, pela viabilidade da constituição
da amostra e para que os resultados sejam tomados como um retrato real de toda a população
alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as
causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. Assim, a utilização conjunta da
pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia
conseguir isoladamente. (FONSECA, 2002)
Deste modo, nas aulas de sociologia I (no conteúdo sobre Cultura e Diferença) o tema
começou a ser debatido com a exposição teórica e exibição de capítulos do seriado “Every
body Hates Chris” série de televisão estadunidense de comédia inspirado nas experiências
pessoais de Chris Rock no bairro de Bed-Stuy, em Nova Iorque. A série foi escolhida por ter
episódios típicos de ocorrência de bulliyng e pela identificação dos adolescentes com a
realidade vivenciada por Cris Rock, personagem principal.
Após a exibição dos episódios foram formadas rodas de conversa para reflexão sobre a
temática e em seguida os discentes foram orientados a responder um questionário com 4
perguntas abertas.
A escolha do questionário com perguntas abertas foi orientada pela possibilidade das
respostas serem obtidas com maior liberdade, não estando restrito a marcar uma ou outra
alternativa. (RICHARDSON, 2007)
Foram contabilizados 184 questionários realizados com as turmas de 1º ano integrado
meio ambiente, 1º ano integrado informática, 1º ano administração, bem como, com o 2º ano
integrado meio ambiente, 2º ano integrado informática e 2º ano administração do campus
Corrente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.
Para a tabulação, além da percepção qualitativa dos dados, utilizou-se o método de
regra de três simples para a averiguação das porcentagens relativas as respostas dos discentes.
Aliando pesquisa qualitativa e quantitativa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados aqui apresentados são apenas parciais e embrionários, visto que, é
preciso um maior aprofundamento das análises.
No tocante a percepção dos discentes sobre a identificação de bullying na escola,
quando perguntados sobre a ocorrência nas aulas expositivas uma grande parcela dos
discentes dizia em bom tom na sala de aula que não percebia, contudo, o resultado dos
questionários mostrou o contrário.

Figura 1- Fontes: Dados da pesquisa (Setembro /IFPI, 2016)
Observa-se, um incomodo, em falar sobre o bullying na escola, embora o mesmo
esteja presente, como demostra o resultado do gráfico I, muitas vezes ele não é visto
explicitamente pela comunidade escolar, fica camuflado em brincadeiras e envolve as
relações culturais, políticas e socioeconômicas historicamente construídas e naturalizadas. É
um fenômeno que se apresenta como “uma realidade fugidia, complexa e controversa”
(MINAYO, 2001).
Outro resultado interessante foi a criminalização do bulliyng que obteve um grande
apoio, sem mesmo, os discentes saberem o tipo de punição nem os casos, previstos em lei. E
embora, a porcentagem de contrários tenha sido muito pequena, nas respostas autodeclaradas,
aparece o medo da criminalização de algo ainda muito pouco conhecido (teoricamente) e
tipificado para ser considerado crime.
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Figura 2- Fontes: Dados da pesquisa (Setembro /IFPI, 2016)
Com relação as consequências para as pessoas que sofrem bulliyng foram levantadas
muitas possibilidades, de maneira geral, quase todas de grande relevância para a saúde pública
e bem estar social revelando que os discentes têm a percepção da gravidade do bulliyng.

Figura 3- Fontes: Dados da pesquisa (Setembro /IFPI, 2016)
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Os dados obtidos, ainda que sejam preliminares, revelam um cenário desafiador para
a sociedade geral, o qual se reflete na comunidade escolar. As consequências elencadas,
perpassam por uma construção social incivilizada (ELIAS, 2001).
Contudo, são práticas sociais enraizadas e perpassadas por pressões sociais
incentivadoras, disfarçadas de brincadeiras, os quais trazem consequências gravíssimas para o
indivíduo (psicológico) e não o contrário. Por isso, as soluções não devem ser, sobremaneira,
comportamentais, mais contextualizadas, construídas a partir da interpretação da realidade
social.
No tocante, escola, ou seja, como a escola poderia atuar no enfrentamento do bulliyng,
a percepção dos discentes é bem contundente no que se refere a mais esclarecimentos e
discussões sobre a temática, ao mesmo, tempo, que sobressai o entendimento de que punições
mais rigorosas inibiriam as possíveis práticas de bulliyng na escola. Dentre as punições foram
elencadas: advertências, suspensões e expulsão da escola.
Também foi interessante observar a indicação para a implantação da ouvidoria/ disque
denúncia bulliyng, uma vez que, os discentes também acreditam que é difícil aplicar as
punições porque as possíveis vítimas têm medo de falar sobre o assunto e talvez até piorar as
práticas de bulliyng contra os mesmos.
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Figura 3- Fontes: Dados da pesquisa (Setembro /IFPI, 2016)
Observando a percepção dos discentes, é notório, que o bullying escolar faz parte de
um contexto maior, de uma sociedade excludente por excelência, a qual perpassa por
problemas de classe, de gênero, de sexualidade, de raça e etnia, de tipo físico entre outros.
(ELIAS, 1994)
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CONCLUSÕES
A partir dos breves dados coletados é possível, indicar, ao invés de concluir. Indicar
mais estudos no sentido de entender como a sociedade constrói as relações sociais e como os
sujeitos interiorizam e exteriorizam os seus sentimentos.
Faltam discussões mais aprofundadas sobre as relações e as posições sociais dos
envolvidos em bullying. E essas são as conclusões dos próprios discentes como demostram os
dados.
Portanto, a solução ou soluções para os problemas de bullying, não estão apenas nas
interpretações dos sujeitos envolvidos, mas, uma parte dessa se refere ao modo como estamos
construindo as nossas relações com o todo, ou seja, com a sociedade. Sendo assim, não é
possível apenas pensar em estrátegias escolares individualizadoras e sim em um projeto de
sociedade em que possamos refletir conjuntamente.
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RESUMO: A presente obra apresentou-se como um trabalho interdisciplinar, que socializa a
percepção do estudante egresso do Instituto Federal com vistas ao crescimento pessoal
(humano) e cognitivo, fruto de sua estadia na Instituição, bem como sua relação com a mesma
após completar a fase de estudos. Buscou-se mapear a influência obtida em prol da formação
profissional e inserção no mercado de trabalho, distribuindo questões que quantificam e
qualificam o pensamento individual e os dados em geral acerca da problemática deferida.
Neste trabalho intenta-se especular acerca da especificidade das relações humanas travadas
em nossa sociedade cotidianamente, bem como vislumbrar a possibilidade de uma mudança
prática na relação com o outro, na família, no Instituto o qual estamos inseridos e na
sociedade como um todo (caráter qualitativo) e de acordo com o número de egressos
considerando o número de matriculados também identificar quantos concluíram e trabalham
na área (quantitativo), concedendo noção real da efetividade do ensino técnicoprofissionalizante na região. Assim sendo, tomamos o conceito buberiano de Diálogo,
tratando este como marco teórico e filosófico que foi guia durante toda a pesquisa.
Vislumbra-se aqui a realidade de contato entre as células do Instituto, trazendo à tona a visão
daqueles que percorreram os cursos ofertados no Instituto Federal de Alagoas – Campus
Maragogi.
Palavras–chave: comunicação, educação, eficácia, instituição
THE CONTRIBUTION OF EDUCATION E.B.T.T., INSTITUTIONAL DIALOGUE
AND EFFECTIVENESS OF TECHNICAL COURSES AT THE INSTITUTE
ALAGOAS FEDERAL - CAMPUS MARAGOGI
ABSTRACT: This work was presented as an interdisciplinary work that socializes the
perception of the graduate student's Federal Institute with a view to personal growth (human)
and cognitive, the result of his stay in the institution as well as its relationship with the same
after completing phase studies. He attempted to map the obtained influence in favor of
vocational training and integration into the labor market, distributing issues that quantify and
qualify the individual thought and the general data about the deferred problems. This work
attempts to speculate about the specific nature of human relationships established in our
society daily and glimpse the possibility of a practical change in relation to the other, the
family, the Institute which we operate and society as a whole (character qualitative) and
according to the number of graduates considering the number of enrolled also identify how
many completed and work in the area (quantitative), providing real sense of the effectiveness
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of technical and vocational education in the region. Therefore, we take the buberiano concept
of dialogue, treating this as a theoretical and philosophical framework that was the guide
throughout the research. We see here the contact between cells reality of the Institute,
bringing up the view of those who walked the courses offered at the Federal Institute of
Alagoas - Campus Maragogi.
KEYWORDS: communication, education, effectiveness, institution
INTRODUÇÃO
A prática educativa torna-se uma prática de ensino-aprendizado intelectual e técnica
cujo ofício é o desenvolvimento de uma razão instrumental. A formação profissional capacita
o indivíduo para o convívio social, para a vivência em comunidade e também o instaura num
mundo de disputa, de competitividade, portanto, num mundo onde o outro é visto como meio
e não como fim em si mesmo. Se não fosse o suficiente a esta “cultura”, a informação
contribui na propagação deste princípio. Daí, pensar a educação é pensá-la como formação
integral, e isso implica em relacioná-la a valores, a princípios, que abarcam um universo mais
amplo que vão além da qualificação intelectual e técnica somente.
No mundo moderno, onde está à ação educativa para além da (in)formação técnica
quando se pretende atingir a uma demanda profissional? Enquanto a educação deveria atender
à ideia de formação humana, isto é, de proporcionar ao indivíduo um processo de
desenvolvimento integral [...] e, consequentemente, fazer com que ele se torne o que é, ela
não contribui para a experiência da autoconsciência, para o encontro com o próprio ser.
O filósofo Martin Buber, com sua filosofia do diálogo tornou-se figura célebre nesta
discussão ético-educativa. Ele teve uma importante contribuição no tocante à educação ao
percebê-la e tematizá-la em vista de uma formação humana a qual proporcionava ao homem,
a efetivação de sua autenticidade. Portanto, nos relata Santiago (2002, p.80) que “a filosofia
de Martin Buber indica o caminho segundo o qual compreendemos e delineamos a
possibilidade de um processo formativo que nos conduza à plenitude da existência, por nos
levar ao encontro com o outro”. Logo, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: que
tipo de ser humano o IF formou através da atuação ético-profissional que marca o momento
presente.
O paradigma moderno da educação está, eminentemente, vinculado ao conhecimento
técnico, teórico e, sobretudo, utilitário. Ao(s) IF(s) cabe(m) se pensar não somente o para que
educar, mas o que se atingiu nas metas propostas e a real influência na sociedade através da
atuação dos egressos no mundo do trabalho. Sendo assim, educar para Martin Buber significa
a possibilidade de conduzir o educando a mudança na sua forma de relação com o outro, com
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o mundo e consigo mesmo. Tal mudança é possível quando a práxis educativa assumi o
caráter da presentificação do outro na construção do conhecimento. Buber, procura de uma
forma incansável, o resgate do humano corrompido pelas exigências de uma razão utilitária,
razão esta que não deverá ser ignorada, mas, não poderá ser o fim último da ação
Institucional.
O ser profissional é, uma função social, participando como uma área da existência do
indivíduo (ser integral). A presença da Filosofia buberiana no desfecho da pesquisa tornou-se
relevante (em sua característica qualitativa) e pertinente por ser dada atenção para a
contribuição reflexiva que tem sua base a partir de uma antropologia filosófica, que busca se
evidenciar como fundamento investigativo de uma proposta educativa que visa a formação
integral do humano, especificamente dos egressos (característica quantitativa). Por isso, esta
mobilização no intento de perscrutarmos a especificidade desse pensamento que doravante se
oferece a integrar as reflexões educacionais, que intentam investigar acerca da postura
existencial do homem frente ao mundo que o circunda e da própria Instituição (IFAL) perante
a missão social que tem construído desde a época de sua respectiva fundação.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa, em razão da complexidade de seu tema e do interesse de seus
pesquisadores em realizar um estudo em profundidade que contemple tanto os aspectos
teóricos quanto questões ligadas à prática, no que concerne a efetivação de um agir dialógico
comprometido com o outro, teve como foco de análise o IFAL, Campus Maragogi. Um dos
argumentos importantes para tal decisão foi a complexidade e polissemia do tema. A
atividade metodológica esteve desenvolvida no que segue:
Caráter e procedimentos: A pesquisa teve um caráter misto com ênfase no exercício
bibliográfico e hermenêutico, ou seja, interpretativo, buscando fornecer neste caso uma
contribuição sobre a importância do diálogo (enquanto atitude existencial frente ao mundo) ao
campo do educativo (qualitativo), bem como a demanda numérica dos egressos, da atuação
dos mesmos na área e do retorno deste à Instituição que obteve a formação profissional
(quantitativo). No intuito de concretizar o objetivo desta pesquisa, basicamente apontou-se
um itinerário caracterizado por: 1) Estudo exploratório e delimitação do objeto da pesquisa; 2)
Fase de trabalho de campo (investigação, análise) e; 3) Formulação de hipóteses como
contribuição conclusiva do estudo realizado.
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Recorda-se que toda pesquisa tem uma pretensão e ousadia e desde a justificativa deste
projeto já se foi explicitado o interesse em desenvolver hipóteses para a problemática exposta.
Tratando-se do estudo exploratório, Minayo “compreende a etapa de escolha do tópico de
investigação, de delimitação do problema, de definição do objeto e dos objetivos, da
construção do marco teórico conceitual e da exploração do campo” (MINAYO, 2000, p. 89).
Outro recurso foi a formação de grupos de estudo: houveram nestes grupos discussões
no intuito de aprimorar o entendimento sobre o conceito buberiano de Diálogo, categorial
chave desta pesquisa:

recorda-se que a “discussão de grupo deve ser valorizada como

abordagem qualitativa, seja em si mesma seja como técnica complementar” de pesquisa e
ainda: “o específico do grupo de discussão são as opiniões, relevâncias e valores (...), difere
da observação que focaliza mais o comportamento e as relações” (MINAYO, 2000, p. 129).
Instrumentos de coleta de dados: A escolha dos instrumentos de coleta dos dados na pesquisa
encontra- se relacionada ao objeto da investigação, visando trazer à tona os sentidos que
permeiam aquela realidade. Dessa forma, a pesquisa assumiu três principais estratégias: 1) o
Estudo Hermenêutico, no caso, a obra Eu e Tu (Martin Buber); 2) Coleta de dados da
Coordenação de Registros Acadêmicos sobre os estudantes egressos e seus respectivos
cursos; 3) a Entrevista Semi-estruturada. A Entrevista constitui-se em significativo
instrumento de coleta de dados, dada a significativa importância da “interação entre o
pesquisador e os sujeitos pesquisados”, como atesta Minayo (1998, p. 105).
Dessa forma, de modo específico as entrevistas no Campus Maragogi atingiram 81% de
egressos. Nestas obteve-se informações acerca da formação humana na formação profissional.
Tomou-se como referência teórica no levantamento hermenêutico as entrevistas analisadas a
partir do Diálogo com o pensamento filosófico e antropológico buberiano. Da mesma forma,
buscou-se analisar os documentos produzidos pelos entrevistados.
Análise dos Dados: O caminho percorrido na análise dos dados assumiu os pressupostos que
orientam as pesquisas mistas, pautando-se pela compreensão e interpretação, por meio de um
olhar atento aos dados coletados, sejam eles valorativos ou numéricos. Nessa perspectiva, foi
de significativa importância os procedimentos inerentes à análise de conteúdo, definida por
Bardin (2000, p. 31) como “um conjunto de técnicas de análise de comunicações”, e que “se
constituem em instrumentos metodológicos utilizados no tratamento das informações contidas
nos discursos diversificados” (SANTIAGO, 2001, p. 93). O esforço de interpretação que
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caracterizou esse procedimento buscou associar o rigor da objetividade à fecundidade da
subjetividade, visando com isso à interpretação, que busca o sentido do discurso. Dessa
forma, e dada à especificidade dessa pesquisa, que busca analisar as relações interpessoais
efetivadas nos Institutos, tornou-se uma exigência a opção por tal encaminhamento
metodológico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho possui a visão dos egressos do Instituto sobre a experiência vivida
do diálogo institucional no Campus Maragogi. Diante deste contexto, registra-se que se cabe
hoje uma reflexão sobre a prática cotidiana herdada pelos egressos e que continuam refletindo
nas suas vivências cotidianas fora do instituto (pois as questões suscitavam reflexões sobre a
vida pragmática no Instituto, bem como a visão sobre o campus após a saída destes). Foram
elaboradas quatorze questões, das quais cinco trataram de analisar a situação dos egressos
frente ao mercado de trabalho, e outras oito que procuravam entender como ocorreu o diálogo
institucional durante a sua estadia no Instituto. E por fim, uma questão dissertativa que
analisou os relatos do público-alvo sobre a problemática em questão. Analisou-se as turmas
de egressos do ano de 2010/2013 e 2011/2014, onde existe um total de 51 (cinquenta e um)
egressos, sendo que 40 (quarenta) egressos responderam o formulário online, totalizando 78,4
% do público-alvo.
Mercado de trabalho: Acerca da execução de estágio durante o Curso Técnico em alguma
empresa ou ramo da sua área, 63,3 % responderam que sim, que estagiaram nesses conformes,
enquanto 36,7 % responderam que não. Perguntados se observaram o fato de ter feito estágio
como um encaminhamento válido para o mercado de trabalho, 70,2 % informaram que sim,
enquanto que 29,8 % que não. Sobre a distribuição de currículo ao término do curso técnico,
38,8 % responderam que distribuíram currículo, e 61,2 % que não. Questionados sobre o
acesso imediato ao mercado de trabalho ao final do curso técnico, 34,7 % responderam que
sim, no entanto, 65,3 % que não. Estes que conseguiram trabalho logo após o término do
curso, indagados se conseguiram trabalho na sua área de formação do curso técnico, 28,9 %
disseram que sim, versus 71,1 % que não conseguiram. Dos motivos para não conseguirem,
relataram da seguinte forma: Não há vagas disponíveis para atuação no mercado (30,3 %), A
dificuldade de conseguir emprego trata-se da falta de indicação (9,1 %), ou devido a falta de
identificação (33,3 %), dentre outros fatores (27,3 %).
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A vivência: Sabendo que o Instituto Federal é um campo para se formar comunidades
educativas e integrais, podemos dizer que a partir dessas características o Instituto:
Transformou-se num lócus de respeito mútuo, de afirmação das vontades, da decisão e da
responsabilidade do agir comum, primando, sobretudo, pelo diálogo e pela liberdade entre as
pessoas (83,7 %). Ainda: afirmava-se como um lugar em que a centralidade da gestão e os
interesses institucionais se apartam do horizonte da formação integral (6,1 %) ou apresentavase como um projeto em desenvolvimento, uma vez que as relações entre os sujeitos ainda
eram pautadas nos interesses individuais e não na abertura para a coletividade responsável e
autêntica (10,2 %).
Diante de uma angústia ou desentendimento no Campus, você ao procurar o outro para
conversar era: totalmente sincero, evidenciando suas observações e opiniões tal como pensa
(61,2 %). Já 34,7% conceberam como parcialmente sincero, utilizando-se de franqueza de
acordo com as circunstâncias e dependendo da função social que o outro ocupava (direção,
servidor, etc), buscando evitar confrontos ou preferia não ser sincero para não se expor de
maneira nenhuma (4,1 %).
Na relação professor-aluno ou técnico-aluno ou gestor-servidor ou gestor-aluno:
Percebia-se disponibilidade para o atendimento e respeito mútuo nas várias situações do
cotidiano do Campus (87,8 %). Percebia-se disponibilidade para ouvir a necessidade, mas não
interesse em ajudar e contribuir na resolução de problemas (12,2 %) ou não se percebia
nenhum interesse tanto de escuta como de colaboração (0 %).
"O face-a-face realiza-se através do encontro" (BUBER, 2004, p. 61). Recordando a
convivência e o cotidiano do Campus era possível dizer que: era um espaço de possibilidade
de crescimento e desenvolvimento humano onde a amizade sincera era possível considerando
a abertura das pessoas e o esforço institucional para o bom convívio e andamento do Campus
(87,8 %), também era um espaço que precisava melhorar se quisesse atingir uma qualidade
humana e social a medida que no cotidiano havia poucos momentos de entrosamento e não
percebia-se ações institucionais em prol do bom convívio e andamento do Campus (12,2 %).
Ninguém concebeu que era um espaço que em hipótese alguma possibilitava o crescimento
humano e social uma vez que não havia diálogo nem interação entre as pessoas, suas funções
e seus cargos (0 %).
Observando as relações interpessoais no campus era possível afirmar que: As pessoas
reconheciam a importância da responsabilidade recíproca, como caminho que potencializa o
verdadeiro comprometimento com o outro (38,8 % ), as pessoas eram responsáveis por suas
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atividades, porque reconheciam a importância das mesmas para o bom andamento
administrativo do campus como um todo (49 %) ou as pessoas eram responsáveis por suas
atividades, porque reconheciam a importância das mesmas para o bom andamento
administrativo do campus como um todo (12,2 %).
Considerando a influência acadêmica do Instituto na sua formação profissional, bem
como sua atuação foi possível: identificar que houve uma contribuição completa em prol de
sua formação, uma vez que os estudos teóricos e práticos ali vivenciados foram suficientes
para sua correspondência com as demandas e necessidades do mercado (53,1 %), dizer que a
contribuição foi parcial, uma vez que no mercado de trabalho se requer competências e
habilidades que não foram totalmente estudadas e discutidas no Instituto, sobretudo, em aulas
práticas (46,9 %). Sobre este aspecto nenhum egresso afirmou que a formação vivenciada no
Instituto não condiz com a realidade de trabalho, uma vez que no Instituto a teoria não está
contextualizada com a prática na qual vivenciamos pragmaticamente (0 %).
Considerando que o Instituto Federal oferece cursos e outras iniciativas para a
comunidade externa através da “Extensão”, assim responderam os egressos: 36,7 % procuram
manter informações e contato com o Campus e participam de tais cursos porque acreditam ser
uma maneira de não perder o vínculo e continuar sua formação, 53,1% sabem da atividade
exercida pela “Extensão” e dos cursos que ela proporciona a comunidade de modo geral, mas
não se interessa em participar e 10,2% não conseguem contato com a Coordenação de
Extensão, tendo já tentado via rede social ou telefonema ou mesmo pessoalmente.
O Instituto Federal cada vez mais constrói sua identidade e consolida diante da
Comunidade sua função social, de importância educativa, em várias frentes. Considerando a
força desta Instituição e seu respaldo na Sociedade: pode-se dizer que o fato de ter estudado
num Campus do Instituo Federal foi exclusivamente fundamental para garantir sua vaga no
mercado de trabalho (39,6 %), pode-se dizer que o fato de ter estudado num Campus do
Instituto Federal foi um fato importante dentre tantos outros para garantir sua vaga no
mercado de trabalho (45,8 %) ou pode-se dizer que o fato de ter estudado num Campus do
Instituto Federal não foi um elemento que influenciou ou distinguiu-se dos demais candidatos
numa seleção para garantir sua vaga no mercado de trabalho (14,6 %).
Relatos (Questão dissertativa): A décima quarta questão, sendo a mesma dissertativa trouxe a
possibilidade de um relato direto dos egressos, sobre sua vivência e visão do Instituto.
Possibilitou uma análise qualitativa da problemática e material adquirido. As visões que mais
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apareceram e foram relatadas pelos egressos são as que seguem: Importância do Campus na
formação do conhecimento, experiência e personalidade; fornecimento de professores
capacitados para um bom processo de ensino-aprendizagem; ausência de oportunidade de
estágio na área cursada; estrutura do campus inadequada; ausência de aulas práticas;
necessidade de uma melhor relação entre servidores e alunos; experiência inesquecível.
CONCLUSÕES
A instituição apresenta-se como um espaço de respeito mútuo e conversa entre os
setores, porém ainda em desenvolvimento com relação a convicção de seus motivos. O foco é
a boa convivência, ignorando o fato de que as relações humanas são instáveis e extremamente
pragmáticas. Moldando a relação em uma direção contrária à apontada por Buber, ou seja,
distante da autenticidade e espontaneidade intrínseca de uma relação EU-TU, relação esta que
foge da prostituição generalizada pelo prático e da valorização do ego.
Outro grande problema do Instituto é a participação e a continuidade de seus egressos
na área de formação. Aproximadamente 15% de um total de 320 ingressos se tornaram
egressos, e um número também muito baixo consegue emprego ao término do ensino médio.
Dos que conseguem emprego ao término do ensino médio um número limitado (pouco)
consegue emprego na sua área de formação. Tais considerações suscita-nos outros
questionamentos e nos dá novas áreas a serem exploradas. Pesquisas que analisem a evasão
escolar no campus se fazem necessárias diante deste contexto, pois a enorme diferença de
alunos que ingressam no campus para aqueles que concluem todo o processo é perigosa para
permanência futura do mesmo na região. E também pesquisas que analisem: a) a identificação
com os cursos que aparenta ser muito baixa e b) se os cursos são ou não adequados a
realidade da região. Dessa forma, a presente obra apresenta-se como interesse e alerta mútuo
para discentes e a gestão do campus.
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RESUMO: O presente estudo foi realizado com o fim de apresentar algumas características
semelhantes entre a nascente democracia grega e a recente democracia brasileira,
comparando-as em certos aspectos. Neste estudo foi possível intuirmos que os entornos
históricos que preparam a democracia em Atenas são repletos de corrupção, de interesses
particularistas, mas também de homens honrosos, ideais, lutas, semelhantemente ao atual
momento político no qual vivemos na democracia brasileira. Nossas análises foram guiadas
pelos estudiosos: Luke Purshouse, José Antônio Martins, Emmanoel Rufino, Pedro Paulo
Funari, Fustel de Coulanges e Renato Janine Ribeiro. No atual estudo abordou-se temas como
participação popular nos fóruns públicos, representatividade, corrupção, dentre outros.
Também visou-se a reflexão acerca das semelhanças existentes entre a Grécia Antiga e o
Brasil pós-ditadura militar como forma de entender o momento político atual, no qual temos
vivido.
Palavras–chave: Atenas, corrupção, Platão, pólis, soberania popular

DEMOCRACY IN ANCIENT GREECE AND EXISTING SIMILARITIES
IN RELATION TO RECENT DEMOCRACY IN BRAZIL
ABSTRACT: The present study was conducted with the aim to present some similar
characteristics between the source greek democracy and the recent Brazilian democracy,
comparing them in certain aspects. In this study it was possible realize that the historical
environments that prepare the democracy in Athens are full of corruption, of interests
individualistic, but also of proud men, ideals, struggles, similarly to the current political
moment in which we live in Brazilian democracy. Our analyzes were guided by scholars:
Luke Purshouse, José Antonio Martins, Emmanoel Rufino, Pedro Paulo Funari, Fustel de
Coulanges and Renato Janine Ribeiro. In the current study dealt with themes such as popular
participation in public forums, representativeness, corruption, and others. Also aimed to
reflect on the similarities between the Ancient Greece and Brazil after the military
dictatorship as a way to understand the political moment today, in which we live.
KEYWORDS: Athens, corruption, Plato, polis, popular sovereignty
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INTRODUÇÃO
Desde sua redemocratização, em 1985, após o período do regime militar, o Brasil tem
vivido grandes crises políticas, econômicas e sociais. Parece-nos, quase sempre, que o Brasil
não tem avançado muito, em decorrência destas crises. O povo fica desanimado e tanto a
soberania nacional quanto a sua unidade fica enfraquecida e ameaçada. A atual conjuntura
política, econômica e social da nação tem sido um fator real para que permaneçamos estáticos
numa situação de instabilidade política, econômica e social, ao passo que olhamos para os
outros países mais desenvolvidos, almejando um dia desfrutar das mesmas benesses.
A corrupção instaurada nos órgãos públicos e dentro do cenário político nacional, tem
deixado a população revoltada, sempre em busca de um “salvador”, que os salve da grande
crise na qual o país vive, tendo em vista que os gestores públicos e os diferentes governos que
se sucederam após 85 não têm conseguido dar um fim ou ao menos diminuir o índice de
corrupção no país e em suas organizações mais importantes. A democracia brasileira sofre, e
nos indagamos muitas vezes como sair deste momento intricado.
Ao analisar a história da humanidade, vemos vários relatos de sociedades que
vivenciaram momentos de grandeza e altivez frente ao mundo, mas que também tiveram
momentos de declínios políticos, econômicos e sociais. Faz parte do ciclo da história da
humanidade. No presente estudo, escolhemos a Grécia antiga para compreendermos o atual
momento da nação brasileira. Tendo em vista o presente tempo, no qual tanto se fala em
democracia, nós remontamos à antiga Grécia, entre os séculos IX a.C. e VI a.C, onde não
havia uma União soberana, a quem todos deviam lealdade, mas diversas cidades-Estados,
denominadas de pólis. Estes territórios eram independentes entre si e muitas vezes, viviam em
pé de guerra uns com os outros.
O sistema político comum às pólis gregas anteriores ao período clássico (séculos V-IV
a. C.) era o da Aristocracia, com manifestação de oligarquias. Neste período o povo grego
estava acostumando-se ao novo modelo de governo, a democracia. A situação da Grécia era
de corrupção dos líderes, interesses particulares acima dos interesses populares, dentre tantos
outros problemas bastante semelhantes aos nossos, que o grande filósofo – Platão – tanto
critica em sua obra, A República.
O presente estudo tem, portanto, a finalidade de demonstrar algumas características
existentes na Grécia antiga relacionando com a nossa jovem democracia brasileira e como
podemos aprender com os antigos gregos de modo a entender o atual sistema político de
nossa nação e as saídas para nossos problemas políticos e sociais.
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MATERIAL E MÉTODOS
Nossa pesquisa assume um caráter teórico e se funda estritamente em investigações
bibliográficas. No âmbito das obras que utilizamos, destacamos: Corrupção de José Antônio
Martins (2008), A República de Luke Purshouse (2010), Conselhos de Platão de Emmanoel
Rufino (2013) e A Democracia de Renato Janine Ribeiro (2013). O que devem fazer os
trabalhadores? de José de Souza (2000). De igual modo, para o presente estudo, utilizamos
obras de alguns historiadores como: Grécia e Roma de Pedro Paulo Funari (2002), A cidade
antiga de Fustel de Coulanges (2006).
Destacamos, por fim, que escolhemos a Grécia antiga para compreendermos o atual
momento da nação brasileira por entendermos que a cultura política brasileira deve muitos de
seus princípios à tradição de pensamento político que se estende na história desde a
Antiguidade Grega que, por as vez, é o berço cultural da cultura ocidental e de seu modelo
racional de civilização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muito tem se falado sobre a democracia hoje no Brasil. “O governo de todos” nasceu na
Grécia, por volta do século VI a.C. nas regiões da costa marítima do território helênico. Após
as Reformas da Sólon e Clístenes. A Grécia havia vivido um período de grande tirania e
oligarquias que antecederam a Democracia. Alguns territórios adotavam o sistema
aristocrático de governo. Nem todas as pólis, que constituíam a Hélade, prezavam pelo
sistema democrático de governo. Pedro Paulo Funari, em seu livro Grécia e Roma, ressalta
esta diferença entre as cidades gregas:
Várias cidades, por volta de 650 a 500, foram governadas por homens
autoritários que se colocavam contra a "nobreza", dizendo-se defensores dos
direitos do povo — os tiranos — que ampliaram os direitos políticos dos
cidadãos e permitiram que os indivíduos se desligassem do poderio dos
grupos familiares. Entretanto, tais transformações que tendiam para a
democracia (governo do povo) ocorreram principalmente nas cidades
marítimas e mais voltadas para o comércio. Em outros lugares, nessa mesma
época, prevalecia o regime aristocrático ("governo dos melhores", os
nobres). Assim, é correto afirmar que, no fim do século VI, as cidades gregas
eram muito distintas umas das outras. As cidades gregas mais conhecidas
são Esparta e Atenas, dois modelos muito diferentes de organização política.
A primeira, uma cidade militar e aristocrática. A segunda, um exemplo da
democracia grega. (FUNARI, 2002, p. 21).

A democracia em Atenas era direta. Todos os cidadãos tinham o direito de opinar sobre
as questões de ordem civil. Quando falamos todos os cidadãos, é importante ressaltar que nem
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todos os gregos tinham acesso aos fóruns públicos de deliberação, como é o exemplo das
mulheres, os jovens menores de idade e também os escravos e estrangeiros. Somente
participavam das deliberações da pólis, homens maiores de idade e gregos, como vemos em
Renato Janine Ribeiro:
Em Atenas e nas outras cidades democráticas (não era toda a Grécia: Esparta
era monárquica), o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública. Não
havia assembleia representativa: todos os homens adultos podiam tomar
parte nas decisões. (...) Em meio aos elogios dos modernos à democracia
ateniense, uma crítica reponta: ela negava participação na ágora às mulheres,
aos menores de idade, aos escravos e estrangeiros. Hoje aceitamos a
exclusão dos menores, mas não a das outras categorias. O trabalho manual,
considerado degradante, cabia sobretudo a escravos. Na condição de
estrangeiro (em grego, meteco), incluíam-se todos os não atenienses e
mesmo seus descendentes: muitas pessoas nascidas em Atenas, mas de
ancestrais estrangeiros, jamais teriam a cidadania ateniense (RIBEIRO,
2013, p. 5, 6).

A participação dos cidadãos nos fóruns públicos – vale ressaltar – estava bastante
ligada também à religião da cidade. Hoje em dia, principalmente em nossa nação, vemos
interesses de alguns setores religiosos em querer se sobrepor aos negócios políticos com
argumentos religiosos, querendo cercear o direito dos movimentos sociais, diversos, de
manifestarem-se. A influência da religião nas coisas do Estado ainda é bastante manifesta,
mesmo após a separação da Igreja e o Estado. Na Grécia, a religião parecia ser bem mais
influente sobre a vida do povo, de modo a ditar a vida política dos cidadãos, algo que
infelizmente ocorre também no Brasil, mas não ao ponto de privar os cidadãos de seus
direitos. Caso um grego não fosse um cidadão cumpridor das exigências religiosas da cidade,
não poderia votar ou tomar posse em cargo público, como nos mostra Fustel de Coulanges:
Se quisermos definir os cidadãos dos tempos antigos por seu atributo mais
essencial, é necessário dizer-se que o cidadão é o homem que observa a
religião da cidade. É o que honra os mesmos deuses da cidade. (...) Assim
esse homem, no dia em que foi inscrito no registro dos cidadãos, jurou que
renderia culto aos deuses da cidade, e que combateria para defendê-los. Eis
os termos usados: ser admitido entre os cidadãos dizia-se em grego pelas
palavras meteínai tõn hierõn: entrar na partilha das coisas sagradas. (...)
Ninguém podia tornar-se cidadão ateniense quando cidadão de outra cidade.
Porque nesse caso havia impossibilidade religiosa em se ser
simultaneamente membro de duas cidades, como acontecia quando se tratava
de duas famílias. Ninguém podia pertencer a duas religiões ao mesmo
tempo. A participação ao culto, consequentemente, dava outros direitos.
Como o cidadão podia assistir ao sacrifício que precedia às assembleias,
também podia votar, como podia oferecer sacrifícios em nome da cidade,
também podia ser prítane ou arconte. Adotando a religião da cidade, podia
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invocar a lei, e cumprir todos os ritos do processo (COULANGES, 1961, p.
302, 305).

Neste sentido, para os estrangeiros, a democracia na pólis apresentava-se limitada e
era necessário que os cidadãos concordassem com a participação do estrangeiro nas
deliberações políticas da cidade. Esparta não concedeu a cidadania a estrangeiros, com
exceção de um adivinho. Já Atenas, algumas vezes deu o direito ao estrangeiro de participar
das deliberações da cidade. A burocracia era enorme para a admissão do estrangeiro nas
assembleias populares. Para os gregos, conceder este direito a um estrangeiro era uma desonra
aos deuses da cidade. Portanto, o mesmo não tinha direito algum na sociedade.
A democracia grega tinha um lado bom, que era a ampla participação popular nas
decisões da cidade, porém a alguns era interdito o direito ao voto e participação nas coisas
públicas. Logo, vemos que a democracia era destinada às classes dominantes, que eram a
minoria na Grécia. Coincidência ou não, o nosso país – desde a sua redemocratização em
1985 e bem antes na Independência e na Proclamação da República – é bem semelhante à
antiga Grécia, neste aspecto de o poder de decisão estar concentrado nas mãos da elite.
No Brasil, a população nunca teve, de fato, uma democracia verdadeira. A
independência foi proclamada por um membro da Coroa portuguesa, grandemente ligado aos
interesses de Portugal. A nossa proclamação da Independência não teve a participação
popular, nem muito menos foi daquele modo belíssimo retratado pelo grande artista paraibano
Pedro Américo. Foi sem dúvida, uma decisão elitista. Do mesmo modo, a abolição da
escravatura foi aprovada num parlamento escravocrata. Para eles, que estavam sendo
pressionados pela Inglaterra, foi melhor aprovar a abolição, pois um homem livre
representava para a elite brasileira, metade do custo de mão de obra. Nesta decisão o povo
também não foi consultado. A proclamação da República também não teve a participação
popular, inclusive, os dois principais líderes, eram monarquistas. Nesta época, haviam grupos
no Brasil que lutavam pela República, mas os mesmos não foram consultados. De uma hora
pra outra, os aliados da monarquia insurgem-se contra o imperador e dão um golpe militar.
Tudo sem a participação popular. Para José de Souza, sofremos as consequências deste ato até
hoje:
O povo não foi informado de nada. Da noite para o dia, o Brasil passou a ser
republicano. Não poderia ser feita de forma mais falsa e fácil. Foi um
simples Golpe Militar. As consequências disso, até hoje nós sofremos, como
por exemplo, a existência de Decretos-Lei, uma instituição genuinamente
imperial. (SOUZA, 2000, p. 124).
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Outra questão que era bastante comum na antiga Grécia era a corrupção dos líderes do
povo. Platão foi um dos filósofos que observou e escreveu sobre o tema. Para Platão, existiam
6 formas de governo: Monarquia, Tirania, Aristocracia, Oligarquia, Democracia e Anarquia.
Ele entendia que a corrupção era o instrumento motivador para as mudanças políticas,
segundo José Antônio Martins:
Como se vê, para Platão, há um ciclo político regrado de mudanças nas
formas de governo em uma cidade. Nascendo com a monarquia, as formas
de governo se alternam sucessivamente até a cidade voltar a ser governada
por um monarca. Esse ciclo incessante de transformações políticas é movido
pela corrupção que se instaura em todos os regimes, em todos os governos.
Na verdade, a corrupção é o grande motor das mudanças políticas, pois é em
razão dela que os regimes se degeneram, obrigando os cidadãos a depor um
governo e instaurar outro. (MARTINS, 2008, p. 28-29).

A corrupção no Brasil tem estado presente em todos os lugares. Mas muito
absurdamente com relação aos nossos políticos. Os governos que assumiram a presidência
após a redemocratização, nenhum preocupou-se em expurgar a corrupção do país. O que
vemos de lá pra cá, é tão somente os interesses próprios dos nossos governantes, serem
colocados acima dos interesses do povo, o que faz com que o povo não confie mais na
política, e não tenha interesse de poder participar dos âmbitos de discussão, os fóruns
públicos.
Agora, há algumas semanas, vimos a ex-presidente Dilma Rouseff ser retirada, por
seus opositores que a acusavam de um crime de corrupção e por ter “cometido” crime de
responsabilidade fiscal. O mais engraçado é a maneira como foi levado todo o processo. Uma
Câmara Federal cheia de hipocrisia, bem como o Senado e a Justiça, unindo-se em torno de
interesses particulares e nem um pouco preocupados com a população brasileira. Muitas
foram as manifestações a favor e contra o impedimento da presidente, mas um dia após a sua
saída, os parlamentares votaram pela descriminalização daquilo que haviam acusado a Dilma
de ter cometido, motivo pelo qual a mesma foi retirada de seu posto. A Democracia no Brasil
não é pautada na igualdade e bem comum do povo, mas em interesses particulares e com o
fim de atender ao mercado financeiro.
Para que se evitasse este tipo de atitude dos governantes, Platão dá importantes
conselhos. No ideal platônico, o governante deve ser uma pessoa preparada para estar à frente
da cidade e de todo o povo, porque é crucial que cada um seja cultivado para conhecer o
termo certo (métron ariston) de sua(s) virtude(s), podendo servir a todos naquilo em que é
verdadeiramente bom (RUFINO, 2013).
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Por ocasião do cultivo das virtudes próprias de cada um e do envolvimento nas
devidas atividades técnicas da vida prática, Platão insistia na manutenção da justiça. Cada
ação social deve ser justa. O modo como se organizava a democracia em Atenas não era um
bom modelo de justiça e igualdade, nem muito menos os líderes o eram, segundo Luke
Purshouse:
Em lugar de ser globalmente inclusivo em termos de envolvimento político,
Atenas excluía mulheres, os escravos, os estrangeiros e aqueles que tivessem
pais estrangeiros da participação nos organismos decisórios. Longe de ser o
epítome da tolerância, Atenas às vezes excluía aqueles que expressavam
visões controversas: o filósofo Protágoras sofreu esse destino, e Sócrates foi
condenado à morte por suas opiniões “ímpias”. (PURSHOUSE, 2010, p.
162).

A nossa sociedade brasileira assemelha-se bastante ao surgimento da democracia na
Antiga Atenas. Certos setores de nosso povo, ainda mantém uma visão pouco democrática e
bastante injusta, preconceituosa e desigual com relação aos movimentos sociais e às novas
maneiras de pensar das pessoas. Tendemos a reprimir o outro, por causa de seu modo de viver
e pensar. É um sinal claro, de que a nossa educação não é a educação de quem tanto Paulo
Freire falou – uma educação libertadora. Sem dúvida, é fruto das mudanças e influências
negativas que o nosso povo adquiriu durante a história.
Para Platão, o governante deve agir conforme o que se deve e não conforme as
conveniências individuais, como ocorre em nosso país. O conselho do filósofo é bastante
salutar para os nossos dias, onde o serviço público se tornou trampolim de interesses privados.
Educar cada um para o comedimento (métron) no trato com a coisa pública, eximindo-se de
levar vantagens pessoais quando houver brechas para isso e sua(s) virtude(s), podendo servir a
todos naquilo em que é verdadeiramente bom e trata-se de uma educação libertadora, que
desperta no homem as suas melhores qualidades e faz com que rejeite os maus costumes
mesquinhos.
Platão ainda nos aconselha que os governantes não devem ser ricos e envoltos de bens
materiais excessivos, a não ser o que lhe for necessário para a sobrevivência. Quão bom seria,
se nossos governantes abrissem mão de seus altos salários e regalias, assim eles seriam
motivados para trabalhar pelo povo e não a fim de enriquecer ilicitamente. Ele também
adverte com relação à prudência, temperança por parte dos líderes do povo, para que os
mesmos sejam bem sucedidos.
Se não tivemos uma democracia de fato, ao longo dos anos – esta é, portanto, a causa
do sofrimento da nação brasileira. O nosso sistema democrático apresenta-se não muito
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diferente do sistema democrático nascente na Grécia Antiga. Claro que podíamos estar bem a
frente deles, tendo em vista que tantos séculos já se passaram e até hoje, nada aprendemos, a
não ser repetir os mesmos vícios que eles cometiam, pautando antes do bem comum, o
interesse próprio. É necessário que aprendamos com o passado. O grande estudioso grego, das
tradições míticas – Dr. Viktor D. Salis – tem uma frase que é muito apropriada: “A tragédia
da existência sempre se repete e, quem não estuda a história corre o risco de repetir os
mesmos erros”. Esta é uma verdade para nós hoje, no momento difícil no qual vivemos, onde
a liberdade democrática é cerceada e o bem comum do povo é deixado de lado.
CONCLUSÕES
O presente estudo nos trouxe uma maior compreensão da conjuntura atual na qual
estamos inseridos. A análise do nascimento da democracia grega, com todas as suas falhas,
nos fez ter uma visão mais crítica acerca da situação democrática de nossa nação.
Ao término de nossas análises, compreendemos que necessitamos urgentemente de
uma democracia mais participativa, com maior pluralidade e respeito às diferentes posições
políticas, bem como os pequenos partidos, que são muitas vezes esquecidos. Este estudo nos
fez perceber, portanto, que necessitamos de uma democracia que defenda os interesses de
classe dos trabalhadores e dos excluídos da sociedade, não somente da elite, ou pautando
temas religiosos acima da política, como ocorria na Grécia e ainda ocorre no Brasil. Devemos
ser defensores recalcitrantes da nossa Democracia.
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RESUMO: Este trabalho interligou a obra de Richard Wagner e o mito do Rei Midas,
buscando pensar o que essas narrativas tangem no âmbito do tema ecologia. Nos dias atuais a
natureza se tornou um dos principais recursos naturais para a sociedade, assim passando a ser
visada pela cobiça de muitos seres humanos, sendo a principal causa de grandes problemas
ambientais as ações antrópicas que tange o equilíbrio do meio ambiente. O Anel dos
Nibelungos (Der Ringer des Nibelunges) é uma obra de Richard Wagner constituída por um
conjunto das quatro óperas que compõem dramas musicais de uma saga da mitologia
germânica relatando a busca para recuperar o ouro do rio Reno. O mito do Rei Midas é bem
reconhecido tanto na mitologia grega, quanto na romana, e sua moral tematiza criticamente a
ganância humana e suas consequência ao valor da vida. Diante disso, este estudo se dispôs a
responder a seguinte problemática: como as narrativas míticas sobre Midas e Alberich tocam
na questão da preservação/destruição que os seres humanos dispendem à natureza? Com o
objetivo de interligar as narrativas mitológicas de Wagner e do Rei Midas, visamos entender
alguns problemas ambientais que conhecemos hoje e que são proporcionados (em grande
parte) pela ganância dos seres humanos. Concluímos que as duas obras apontam para um
caminho comum, a saber, a compreensão de que se os seres humanos continuarem explorando
desmesuradamente o meio ambiente, eles o destruirão.
Palavras–chave: mitologia germânico-escandinava, mitologia greco-romana, o anel dos
nibelungos

THE ECOLOGY THROUGH LITERATURE: A COMPARATIVE
REVIEW ABOUT THE DER RINGER DES NIBELUNGES NARRATIVE,
BY RICHARD WAGNER, AND ABOUT THE KING MIDAS’ MYTH.
ABSTRACT: This study has linked the Richard Wagner’s book and The King Midas’ Myth,
sought to think what those narratives include in the ecology. Nowadays, the environment
became one of the main natural resources to society, being then, used like the main cause of
major environmental problems the anthropic actions that change the environmental balance.
The Nibeligos’ Ring ( Der Ringer Des Niberlunger) is a book written by Richard Wagner
constituted by series of a Germany Mythology saga reporting the quest to get the king Reno’s
Treasure back. The king Midas’ myth is knoing as in the Greek Mythology as in the roman
mythology and its dilemma thematizing critically the human selfishness and its consequences
to the value of life. In light of that, this research sought to answer the following problematic:
how the mythical narratives about Midas and Alberich highlights the
preservations/destructions that human beings lay out to the environmental. For the purpose of
interconnecting the Wagner’s mythological narratives and King Midas, we have tried
understand some environmental problems which we know today and which are caused by the
humans being selfishness. We concluded the comprehension of that if the human being
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keeping exploring inordinately the environmental, they will destroy it.
KEYWORDS: germanic- Scandinavian mythology, gerco-roman mythology, the niberlung’s ring

INTRODUÇÃO
Na atualidade, a natureza tornou-se uma importante fonte de recursos econômicos para
toda a sociedade. Todavia, esses recursos estão sendo continuamente explorados de formas
errôneas pelos seres humanos (os principais causadores dos impactos ambientais), de modo
que eles perdem o contato com a natureza e promovem sua destruição sistemática ao longo
tempo. Direta ou indiretamente, até o século XXI, muitos autores/pensadores ousaram refletir
essas inquietações ecológicas, como o fez Richard Wagner em sua ópera O Anel dos
Nibelungos (Der Ringer Des Nibelugen). Nela, ele se baseia na saga dos nibelungos, para
contar a história de Alberich que renuncia o amor com o intuito de forjar um anel com o ouro
roubado do rio Reno. Esse anel concede “poder” a todo aquele que o carregar além de trazer
riqueza ao seu portador, ultrapassando o poder dos deuses. É perceptível ao longo da ópera a
notável presença da abordagem sobre o contraste entre a ambição das criaturas e como a
mesma impacta o ambiente ao seu redor.
Na verdade, desde os "primórdios" da mitologia ocidental essa preocupação ecológica é
traduzida em muitas de suas narrativas. Na tradição greco-romana, um mito famoso a esse
respeito é o que envolve o Rei Midas, da Frígia. Contemplado pelo deus Dioniso com um
desejo a seu gosto, Midas decide pedir o "dom" de poder transformar em ouro tudo o que
possa tocar; contudo, esse "dom" viria a se transformar numa maldição que desemboca na
destruição da natureza.
Diante disso, este estudo parte da seguinte problemática: como as narrativas míticas
sobre Alberich e Midas tocam na questão de preservação/destruição que os seres humanos
dispendem à natureza? Para investigarmos essa problemática assumimos o seguinte
referencial hipotético: as duas obras sinalizam para um caminho comum, o de que sempre
quando os seres humanos usam/tocam a natureza de modo ganancioso ocorre uma devastação
no equilíbrio que existe entre os componentes da biosfera (o ar, a água e a terra).
Assim sendo, nosso trabalho objetiva interligar as narrativas mitológicas de Richard
Wagner e do Rei Midas, visando em compreender alguns problemas ambientais que
vivenciamos hoje proporcionados (em parte) pela cobiça dos seres humanos. Para
alcançarmos essa meta maior, desenvolveremos nossa investigação em três etapas:
primeiramente, analisaremos quais indícios o Ato I – O Ouro do Reno - da ópera O Anel dos
Nibelungos, nos relata dos indícios que os seres humanos são capazes de “abrir mão” para
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obter a ganancia. A partir desse referencial interpretativo, no segundo momento deste estudo
investigaremos a relação da narrativa do Rei Midas e o que o seu desejo proporciona a si e a
natureza; por fim, relacionaremos as discussões apresentadas nos capítulos anteriores
averiguando a perspectiva diante dos problemas ambientais que vivenciamos atualmente no
tocante ao tema da interação dos seres humanos com a natureza.
Postos os objetivos deste estudo e tendo em vista as discussões que adornam a
problemática supracitada, anunciamos que nossa abordagem é academicamente relevante por
seu ineditismo, tendo em vista que não há nenhum trabalho acadêmico publicado que
relacione literatura e ecologia a partir da abordagem que escolhemos entre a obra O Anel dos
Nibelungos e o mito de Midas5.
MATERIAL E MÉTODOS
Nosso estudo tem caráter bibliográfico e faz uso dos seguintes referenciais
metodológicos para análise: utilizamos o mito do Rei Midas, a partir da narrativa de Junito de
Souza Brandão (1991) que tematiza criticamente a ganância humana e suas consequências ao
valor da vida e a obra O Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner (1848) constituído, por sua
vez, por um conjunto das quatro óperas que compõem dramas musicais de uma saga da
mitologia germânica: O Ouro do Reno (Ato I), a Valquíria (Ato II), Siegfried (Ato III) e o
Crepúsculo dos Deuses (Ato IV), também chamado de “tetralogia”, onde exploramos o Ato I
por especificar principalmente um personagem ganancioso que renuncia o amor para obter o
ouro do Reno. Tendo, pois, estudado todas essas obras, procedemos pela análise comparativa
dessas narrativas mitológicas relacionando a discussão sobre os problemas ambientais
proporcionados pelas ações antrópicas derivadas da ambição do ser humano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. O Ouro do Reno: a ambição de Alberich – o nibelungo:
O Ouro do Reno é o prólogo da obra de Wagner onde expõe os fatos que antecederam a
maldição que percorrerá durante o resto da ópera. Alberich pertence ao reino dos Nibelungos
(criaturas que vivem nas profundezas da terra) ele é um anão, de cabelos maranhados e
revoltos. Encantado com as filhas do Reno (ninfas) - cuja incumbência é zelar pela guarda de
5

Essa afirmação se funda na análise do Estado da Arte que fizemos no Google Scholar, no Banco de Teses da
Capes e na Plataforma Scielo, no dia 23/09/2016. Usando como chave de pesquisa os termos “Anel dos
Nibelungos” e “Mito do rei Midas”, pesquisamos os títulos dos primeiros 100 registros apresentados por esses
bancos de dados e não encontramos nenhuma ocorrência de um trabalho acadêmico com abordagem temática
idêntica a que aqui propomos.
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um precioso tesouro: o ouro que se encontra no rio Reno – ele sofre zombarias cruéis por
desejar cortejar uma das três donzelas, desacreditando assim do amor. Em razão de um raio de
sol que reflete através da água do rio, descobre a existência do ouro, entretanto não sabia
sobre a profecia que perseverava o Ouro do Reno. Por meio das confissões das guardiãs do
ouro, Alberich:
Vem, a saber, das peculiaridades do ouro: ele ali está puro por natureza, para
servir de brinquedo, iluminando o rio e a dança das filhas do Reno; todavia,
se um ser vivente renunciar ao amor - fato que possui um significado muito
profundo - então poderá forjar com aquele ouro um anel, que lhe dará um
poder infinito sobre os outros seres (WAGNER, 1848, p. 3).

Desanimado por ter sido rejeitado pelas filhas do Reno e agora encantado pelo
pensamento de possuir o poder mais infinito que os dos deuses, Alberich pronuncia os votos e
renuncia ao amor, forjando o anel e se tornando a maior ameaça às demais criaturas que
habitam este fabuloso universo. Sendo assim, o Ouro do Reno tem início com o Pecado
Original, onde isto denota que, de meio de diversão, o ouro se transfigura em moeda com a
qual se pode vender e comprar (um objeto de valor material), divulgando um caráter
desumano a todos os que o utilizem (já que as filhas do Reno amaldiçoam o ouro pela
renúncia do amor), devido ao fato de ter se tornado uma sede de bens materiais onde o uso e o
abuso do poder, excluem sempre o senso absoluto e puro do amor.
Mesmo depois de conseguir fundir o famoso Anel que lhe daria, como único possuidor,
a soberania absoluta do mundo, Alberich, primeiro escravizou o povo nibelungo, para retirar
da terra mais ouro e fabricar peças artesanais, adornos, etc., e só futuramente empreender a
derrocada dos deuses. Isso desperta a ira de Wotan (Rei dos deuses) que criou, outrora, a
ordem universal: as diferentes criaturas, os anões, os homens os gigantes, e os deuses
deveriam viver em harmonia. Ele mesmo outorgou-se o papel de manter essa ordem
universal, graças aos contratos (runas). Mas, já àquela época e bem antes de iniciar-se a ação
do Ouro do Reno, o deus supremo contrariou a ordem universal, cometendo o pecado
original. Para este ato, um olho foi o preço que Wotan teve de pagar para poder beber da água
da sabedoria que jorrava ao pé da árvore da vida. A primeira ação, a que o inspirou a
sabedoria recém-adquirida, foi quebrar uma haste do freixo sagrado, a fim de com ela fazer
uma lança, em cujo dorso inscreveria todos os contratos (escritos rúnicos). Wotan
transformou, então, imediatamente, toda a sabedoria haurida em poder e força, mas sem se
aperceber das fatais e funestas consequências, no fundo terríveis, mas abusivamente
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modernas: “No curso de longo tempo, a ferida consumiu o feixe; as folhas caíram murchas; a
árvore secou e morreu; a água da fonte tristemente se exauriu”. (WAGNER. 1848, p.10-11).
Discutindo sobre o Wotan, Wagner 25/01/1854, escreveu a August Röckel: “(...)
observai-o bem! Ele enfeixa em si a soma da inteligência humana de hoje!” (WAGNER.
1848, p.3). Assim, ele exprime duas características essenciais de Wotan: senhor dos deuses, e
vítima de uma trágica ambivalência. De um lado, o personagem, que Wagner diz assemelharse em muito ao homem do presente, não é senão um deus, ou mais ainda: a soma dos deuses.
Wagner desenvolve a ideia de que Wotan não é somente, em sua plenitude, um deus
mitológico, mas também, um representador de sua própria época. Há ações abundantemente
humanas em Wotan: sede de poder, orgulho, egoísmo e crueldade. No Ato I – Ouro do Reno encontramos a descrição do personagem Wotan:
É um deus que, à maneira de um homem de poder, deve decidir sobre
problemas que intensificam a contradição entre valor e poder, entre posse,
autoridade e incapacidade. De outro lado, encontramos a questão de um
personagem dotado de uma inteligência sobre-humana, que corresponde à
soma de toda a inteligência humana de hoje (WAGNER, 1848, p. 4).

Na árvore da sabedoria do mundo, de seu forte e largo tronco os ramos se expandiram
formando uma verde floresta, na sombra fresca proporcionou uma nascente que
acondicionava sabedoria em seu caminho. O tempo passou e com a ganancia do homem, fez
com que a floresta se dessecasse, as folhas de formadas por um intenso verde se tornam
amarelas e caíram, a árvore da vida embranqueceu e morreu, desproporcionando a sombra
para a nascente que tristemente a água secou da fonte, levando a um trajeto lustroso para um
trágico fim.
2. Rei Midas: o desejo de ganância que se transformou em maldição.
Um mito bem reconhecido tanto na civilização grega quanto na romana é o do Rei
Midas. Após a morte de seu pai, Midas herdou o trono da cidade de Frígia. Certo dia alguns
camponeses visitaram Midas levando ao seu palácio um velho, bêbado e perdido que haviam
encontrado em um dos caminhos para o reino. Midas reconheceu que este velho era Sileno
mestre e pai de criação de Dionísio (deus do vinho) sendo benevolente por este ato de Midas,
lhe concedeu a oportunidade de fazer um pedido. Entretanto, Midas sem refletir muito, pediu
o dom de transformar em ouro tudo o que por ele fosse tocado. Mesmo percebendo a ânsia
gananciosa de Midas, Dionísio realizou o pedido.
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Ao voltar pelo caminho que levava ao seu reino, Midas percebeu o quanto estava
surpreso e feliz com a capacidade adquirida, transformando em ouro várias coisas pelo
caminho: pedras, folhagens entre outros. Para festejar a sua conquista, Midas quando chega a
sua casa pede para seus criados lhe servirem um banquete. Ao tocar no pão, este foi
transformado em ouro. Ao pegar a taça de vinho e tocar com seus lábios na bebida, esta se
transformou em ouro líquido. Midas ficou desesperado ao perceber que jamais poderia se
alimentar novamente. Sua filha, Phoebe, vendo seu desespero tentou ajudá-lo e, ao tocá-lo,
transformou-se em uma estátua de ouro.
Com essa tragédia Midas fica angustiado e ora para Dionísio, que este o livrasse daquilo
que por ele ficou impregnado como maldição. Dionísio consentiu e informou a Midas que
deveria se banhar na fonte do rio Pactolo para que pudesse se livrar/lavar do castigo. Ao se
banhar, Midas passou às águas do rio o poder de tudo transformar em ouro, sendo que a areia
do Pactolo se tornou dourada.
Percebemos assim, que o objetivo com a difusão das peripécias de Midas era promover
a luz sobre a ganância humana. Em algumas versões relatam que sua filha antes de ser
transformada em uma estátua de ouro, chega chorando em seus aposentos por conta que
estava segurando uma rosa ao qual seu pai havia transformado em ouro. Midas pergunta se a
rosa não está mais bonita em forma de ouro e ela responde que prefere do jeito que era antes
porque podia sentir o cheiro da rosa. A busca pela riqueza que existe em alguns seres
humanos acaba impulsionando atritos à natureza. Neste caso, o rio Pactolo que era puro foi
tocado pela impureza de Midas mostrando que quando os seres humanos buscam extrair
benefícios financeiros introduzindo a natureza, ela se torna impura e se extingue de sua
raridade. Arrependido de sua ganância, Midas voltou aos campos (voltando assim, ao
encontro com a natureza), passando a morar longe das cidades (Cf. BRANDÃO, 1991, p.
122).
3. A perspectiva da relação com as narrativas mitológicas (Der Ringer des Nibelunges e o
Rei Midas) culminando o aspecto do consumo ambicioso por meio da natureza:
Nos dias atuais devido aos impactos ambientais, o meio ambiente vem sofrendo
mudanças antrópicas trazendo muitas vezes desequilíbrio na sua biodiversidade. Assim como
Alberich que sem se preocupar com as consequências que poderia ocorrer por ter escolhido a
cobiça da riqueza em vez do amor, muitos seres humanos não se importam em derrubar
árvores e depois replantar, proporcionando o reflorestamento. Na obra de Richard Wagner
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percebemos que Alberich é só um dos indivíduos que querem possuir o ouro que foi fundido
no Anel dos Nibelungos. Em relação a isso, Wagner nos relata no prólogo de sua obra:
O mundo - não está explicado se tinha nascido de uma catástrofe ou não renasce, com uma nova vida. As criaturas com que nos deparamos - todas
personagens do Anel, quer sejam deuses, anões ou gigantes, transparecem
como espécies de homens diferentes e com potencialidades humanas
diferenciadas - retomaram o rumo do seu destino (WAGNER, 1848, p. 2).

A ação antrópica em relação à natureza é bastante alarmante e precária, pois
constantemente os seres humanos estão causando danos à fauna e a flora em geral, acabando
por elevar a extinção de animais, plantas e até mesmo corpos hídricos. O que percebemos na
narrativa mitológica do Rei Midas é a poluição do rio Pactolo quando este é o principal
suporte para extinguir a ganância que o próprio Midas proporcionou a si mesmo.
Retirado da Produção de 1988 para Bayreuth, Harry Kupfer – que acredita que toda a
ação se passa em um mundo já devastado pela catástrofe, presumivelmente nuclear –
argumenta sobre o Anel dos Nibelungos:
(...) o abandono do amor e das sensibilidades mais elevadas da humanidade
em favor da acumulação territorial e do aumento das posses materiais leva a
uma espoliação da natureza e, em última análise, à destruição em escala
planetária (KUPFER, 1988).

A aspiração através do livre contato com a natureza é naturalmente abordada nestas
narrativas, com a identificação aos tempos antigos, às velhas lendas célticas e germânicas,
greco-romana e às criações espontâneas dos velhos mitos.
CONCLUSÕES
Com este estudo, asseveramos que o ser humano precisa despertar para novas
possibilidades que vão além de uma visão racionalista que os limita à concepção da natureza
como mero objeto sem vida, abrindo-se, assim, à incorporação de novos paradigmas
ambientais. Neste sentido, as narrativas míticas que subjazem os referenciais hermenêuticos
deste estudo – a saber, a obra O Anel dos Nibelungos e o mito do Rei Midas – nos ensinam
sobre os riscos dos modos destrutivos como atualmente os recursos naturais estão sendo
utilizados pelos seres humanos, quando estes exploram a natureza inconsequentemente.
Por meio das narrativas mitológicas supracitadas encontramos exemplos de seres
humanos que perverteram sua relação com a natureza, por explorarem-na desmedidamente
sob o impulso da ganância.
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RESUMO: D’ Ambrósio, educador matemático, reforça que o desafio da educação indígena
implica em alcançar dois objetivos principais: Preparar a população indígena para um
convívio digno com a civilização dominante e possibilitar a revitalização de uma identidade
cultural. Motivado por esses preceitos, este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa
cujo objetivo geral foi investigar o processo formativo dos professores indígenas em Roraima,
destacando os aspectos da Educação Matemática e suas competências nesta formação.
Buscou-se também aprofundar e identificar a efetividade das competências que a educação
matemática aporta na formação do professor indígena em Roraima. A pesquisa foi
desenvolvida a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Insikiran da Universidade
Federal de Roraima e a primeira etapa da coleta de dados ocorreu no período de março a maio
de 2015. Foram consultados livros, artigos, revistas científicas e trabalhos já realizados sobre
o tema, de forma a direcionar o estudo e a fundamentação teórica. Seguida a esta etapa, foi
realizada uma pesquisa documental com fontes fornecidas pelo Instituto Insikiran. Foram
realizadas também entrevistas com a coordenação do curso de Licenciatura Intercultural. A
partir das análises realizadas, nota-se que o processo formativo desse professor em Roraima
vem sendo realizado com compromisso pelo Instituto Insikiran, entretanto não se pode deixar
de mencionar a participação da Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR)
nos debates, envio de demandas e diálogo intercultural produzido por esta organização na
busca pela qualidade da educação dos povos indígenas de Roraima.
Palavras–chave: Educação Indígena. Educação Matemática. Formação de Professores.
Instituto Insikiran.

MATHEMATICS EDUCATION AND TRAINING OF TEACHERS IN
INDIGENOUS RORAIMA
ABSTRACT: D 'Ambrosio, mathematics educator, reinforces the challenge of indigenous
education involves achieving two main objectives: Prepare the indigenous population for a
decent living with the dominant civilization and enable the revitalization of a cultural identity.
Motivated by these precepts, this monograph presents the results of a survey whose main
objective was to investigate the formation process of indigenous teachers in Roraima,
highlighting aspects of mathematics education and their skills in this training. It sought to
deepen and identify the effectiveness of skills that mathematics education contributes in the
formation of indigenous teachers in Roraima. The research was developed from data provided
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by Insikiran Institute of the Federal University of Roraima and the first stage of data
collection occurred from March to May 2015, under the PIBICT. books were consulted,
articles, journals and previous work on the subject, in order to direct the study and the
theoretical foundation. Following this step, a documentary research with sources provided by
Insikiran Institute was held. Interviews were also conducted with the coordination of
Intercultural Bachelor's Degree. From the analyzes, it was realized that the mathematics
education plays a key role in shaping the Indian teacher and there are still many points to be
discussed, explored and incorporated into the training curriculum of future teachers. Note that
the formation process of this teacher in Roraima is being carried out with commitment by
Insikiran Institute, however no one can fail to mention the participation of the Organization of
Indigenous Teachers of Roraima (OPIR) the discussions, sending demands and intercultural
dialogue produced by this organization in the search for quality of education of the indigenous
peoples of Roraima.
KEYWORDS: Indigenous Education. Mathematics Education. Teacher training. Insikiran
Institute.

INTRODUÇÃO
Na região Norte, os estados de Roraima e Amazonas são os que possuem municípios
com maior proporção de população indígena do país. Em números proporcionais, Roraima é o
estado do país com a maior população indígena. Ao todo, segundo o Censo 2010 divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 49.637 pessoas se declararam
indígenas no estado, que possui 450.479 habitantes. Esta realidade nos motivou a realizar uma
pesquisa referente à formação do professor indígena e a contribuição da Educação
Matemática nessa formação (IBGE, 2010).
Segundo Grupioni (2006), a percepção da importância de que a escolarização formal
de alunos indígenas fosse conduzida pelos próprios índios começou a se instalar, no Brasil,
somente a partir da década de 70, época em que os primeiros Programas de Formação de
Professores Indígenas foram implementados por organizações não governamentais. Esses
poucos programas pioneiros, no entanto, fizeram escola e rapidamente começaram a surgir,
em todas as regiões do país, mais e mais programas de formação para o Magistério Indígena.
Durante a década de 80 e 90, um conjunto de medidas legais fez com que as questões
que envolvem a Educação Escolar Indígena passassem a fazer parte do rol de
responsabilidades dos Estados e, hoje, vários dos Programas de Formação de Professores
Indígenas são geridos por secretarias estaduais de educação. A maior parte desses programas
se desenvolve no âmbito do ensino médio, embora já existam iniciativas visando a uma
formação específica em nível superior, como é o caso dos cursos de licenciatura para
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professores indígenas promovidos pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) através do
Instituto Insikiran, alvo de nossa pesquisa.
Quando se pensa em estratégia pedagógica específica para a formação do professor
indígena, é fundamental conhecer a sua realidade e sua visão sobre a educação. Esta pesquisa
investigativa visa detectar como tem ocorrido a educação matemática ao longo dos anos no
processo educacional de formação do docente indígena no Estado de Roraima.
D’ Ambrósio educador matemático é um teórico da etnomatemática, embora não tendo
exercido um trabalho direto com as comunidades indígenas, reforça que: “O grande desafio da
educação indígena resulta da necessidade de se atingir dois grandes objetivos: Preparar a
população indígena para um convívio digno com a civilização dominante; e possibilitar a
revitalização de uma identidade cultural” (D’AMBRÓSIO, 1998).
O nosso objeto de pesquisa é a formação do professor indígena de Roraima, mais
especificamente na área de Matemática. Dessa forma, pesquisa-se o curso de Licenciatura
Intercultural da UFRR onde a prática pedagógica dos professores indígenas e a construção de
uma teoria são aspectos importantes na metodologia do curso.
Assim, Refletir sobre os aspectos legais da formação do professor indígena no Brasil,
pesquisar a forma de acesso dos professores indígenas no programa de formação de
professores do Instituto Insikiran em Roraima, analisar o Projeto Político Pedagógico do
curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Insikiran dando ênfase na área de concentração
Ciência da Natureza, conhecer o processo formativo do professor indígena no Instituto
Insikiran, compreender como é trabalhada a Educação Matemática na formação do professor
indígena em Roraima e averiguar como se dá essa articulação entre os setores responsáveis
pela formação e os resultados que chegam até às comunidades indígenas, são pontos
abordados nesse trabalho.
A constituição de 1988 foi um marco da política brasileira com relação à causa
indigenista, a partir deste período, este povo que se caracteriza pelo seu pluralismo cultural,
teve o reconhecimento ao direito e à prática de suas expressões culturais próprias,
assegurando a sua identidade. O texto constitucional avançou no campo educacional,
obrigando o estado a praticar uma política dentro dos princípios do respeito à diversidade
étnica e cultural.
O Decreto Presidencial n. 26 de 1991. Compreendem estes dois artigos:
Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar ações
referentes à educação indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a
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Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Art. 2º As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas pelas Secretarias de Educação
dos Estados e Municípios em consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do
Ministério da Educação (MEC). O decreto transfere a atribuição de oferta da educação escolar
em escolas indígenas para secretarias estaduais e municipais de educação e a coordenação da
política para o MEC, antes afetas à FUNAI. As Diretrizes para a Política Nacional de
Educação Escolar Indígena de 1993. Estabelece os princípios organizadores da prática
pedagógica, em contexto de diversidade cultural, sendo eles: a especificidade, a diferença, a
interculturalidade, o uso das línguas maternas e a globalidade do processo de aprendizagem.
Conforme o portal povos indígenas6, Roraima tinha em 2001, 6.305 alunos índios
regularmente matriculados no ensino fundamental, 1.194 alunos no ensino infantil e 154
matriculados no ensino médio. Conforme dados do Censo Escolar da Educação Básica 2013,
o Estado de Roraima possui 253 escolas indígenas, 6.603 alunos matriculados e 1.465
docentes. As unidades escolares indígenas também ofertam a modalidade de Educação
Especial, desse total, cerca de 50% foram construídas pelo Governo do Estado em prédios no
estilo Escola Padrão. As demais foram construídas pela própria comunidade. O projeto
Magistério Parcelado Indígena já permitiu que o sistema educacional de Roraima fosse
reconhecido a nível nacional pelo Ministério da Educação. Em 1998, Roraima foi o vencedor
do prêmio Paulo Freire de Educação, por ter apresentado um projeto pioneiro e de resultados
inovadores na educação indígena no Brasil (UERR, 2011).
Em 1993 com a criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério que
tinha como objetivo habilitar os professores que atuavam no Ensino Fundamental das escolas
estaduais e, em consonância a isto, oferecer Formação Continuada para os docentes. A criação
deste Centro se inseria na construção de um plano estratégico de governo que visava
consolidar a política educacional de formação docente, garantindo a habilitação mínima
requerida para o exercício da docência e que comprometia a qualidade da educação em
Roraima.
A demanda dos povos indígenas era muito incisiva quanto à construção de uma escola
verdadeiramente indígena. Nesse sentido, o CEFAM intensificou suas ações por meio do
Projeto Caimbé, um curso de formação inicial em nível magistério cujo objetivo era habilitar
professores leigos em nível médio magistério, ofertado para os professores indígenas que
atuavam nas séries iniciais. O foco principal do curso eram os professores do interior que se
6

pib.socioambiental,org/pt/noticias?id=2731
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deslocavam de suas áreas para a cidade de Boa Vista, ficando hospedado na própria sede do
CEFAM. Para tanto, foi construído em sua estrutura um refeitório cuja capacidade era para
1.500 pessoas. Nos primeiros anos de existência, o CEFAM ofereceria 39 cursos que
atenderiam 1.788 professores (PENA, 2008, p. 26).
Na consecução de seus objetivos, em 1994 o CEFAM implantou o Magistério
Parcelado Indígena, habilitando 418 (quatrocentos e dezoito) professores indígena até o ano
de 2001. De 1995 a 2001, desenvolveu o Projeto Caimbé, habilitando 920 (novecentos e
vinte) professores leigos do interior do Estado (UERR, 2013). O projeto foi um passo
importante para o avanço dos cursos de nível superior.
O currículo das escolas indígenas é necessário haver uma ampla discussão a respeito
de sua elaboração, dada a sua especificidade e amplitude. Isso em todos os níveis da educação
indígena, ou seja, o fundamental e o médio, assim como as formações em Magistério Indígena
e os de nível superior com as chamadas Licenciaturas Interculturais.

As comunidades

indígenas precisam ser ouvidas amplamente e convidadas a participar dessa elaboração,
levando-se em conta seus objetivos e anseios a respeito da escola em meio indígena.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa teve início no ano de 2015, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima – IFRR, com o título “A Educação Matemática e a Formação do
professor indígena em Roraima”. Teve como objetivo geral Investigar e explicar os eixos
norteadores que orientam a criação e elaboração de estratégias pedagógicas para o ensino da
Matemática na formação do professor indígena, entretanto, em decorrência do curto tempo e
dificuldades enfrentadas no decorrer da pesquisa, não foi possível concluí-la.
Dada à relevância desse campo de estudo, optou-se por continuar a pesquisa no âmbito
do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática. O trabalho seguiu com o
mesmo objetivo, Buscou-se, inicialmente, aprofundar o estudo teórico, com vistas a uma
melhor fundamentação do trabalho, sobre os aspectos históricos e conceituais da Educação
Indígena no Brasil, bem como sobre a formação do professor indígena no Instituto Insikiran.
Nesse artigo, apresentamos partes dos resultados dessa última pesquisa.
A pesquisa insere-se na abordagem qualitativa, pois tem por objetivo traduzir e
expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre
indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação (MAANEN, 1979). Do ponto
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de vista de seus objetivos é uma pesquisa exploratória que segundo Gil (2008), proporciona
maior familiaridade com o problema, podendo envolver levantamento bibliográfico e
entrevistas com pessoas acerca do problema pesquisado.
Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consiste, na escolha adequada de
métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas nas
reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas com parte do processo de produção
de entendimento e na variedade de abordagens e métodos (FLICK UWE, 2009).
A primeira parte da coleta de dados da pesquisa ocorreu no período de março a maio
de 2015, no âmbito do PIBICT. Foram consultados livros, artigos, revistas científicas e
trabalhos já realizados sobre o tema, de forma a direcionar o estudo e a fundamentação
teórica. Seguida a esta parte, foram coletados dados junto ao Instituto Insikiran, por meio de
registros e documentos disponibilizados. As entrevistas informais foram realizadas e
coletadas no mês de abril de 2015, a fim de verificar o funcionamento do Instituto e a
influencia da Educação Matemática nesta formação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em entrevista realizada com a gestora do Instituto Insikiran, foi possível obter
informações importantes para a realização desta pesquisa, tais como: estrutura, funcionamento
e serviços oferecidos pelo Instituto, conhecimentos sobre os cursos de formação oferecidos
pelo mesmo.
Segundo a gestora, o Instituto foi criado como Núcleo Insikiran de Formação Superior
Indígena em 2001, o Instituto Insikiran - transformado em 2009 - já diplomou 205
profissionais de origem indígena e possui 628 alunos estudando nos blocos da Universidade
Federal de Roraima. O antigo núcleo e agora instituto foi criado para atender à demanda dos
povos indígenas e organizações indígenas de Roraima a partir de uma política de acesso e
permanência no Ensino Superior adequada às suas especificidades.
A diretora do Instituto, explicou que o Insikiran oferece cursos diferenciados para a
Educação Superior indígena. “Ele é importante, pois atende à demanda dos povos para uma
política de acesso e permanência no ensino superior. A UFRR, através do Insikiran,
contempla a educação que é de direito de todos, inclusive destes povos”, disse.
O curso de Licenciatura Intercultural foi o primeiro curso aberto pelo então Núcleo, no
ano de 2003, sendo a UFRR a primeira Universidade Federal a ofertar o curso de licenciatura
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superior voltado apenas para indígenas, montado com as especificações das características
culturais. “A princípio, só havia este curso. Ele habilita professores indígenas em três áreas:
Ciências Sociais, Ciências da Natureza e Comunicação e Artes”, explicou a professora.
Dessa forma, relatou a diretora, “a UFRR é uma instituição federal brasileira pioneira, que
formou a primeira turma exclusivamente de indígenas no País”.
O segundo curso criado pelo Insikiran foi o de Gestão Territorial Indígena, em 2009.
Mais conhecido como 'GTI', o curso responde às necessidades da construção de estratégias
que permitam a gestão dos territórios indígenas. A GTI possui 4 ênfases: Agroecologia,
Patrimônio Indígena, Políticas Públicas e Infraestrutura, além de Empreendimentos Sociais.
Criado em 2012, o curso de Gestão em Saúde Coletiva Indígena tem a finalidade de
formar e habilitar indígenas no âmbito do subsistema de saúde indígena e em suas
articulações com o Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, o Instituto Insikiran conta
com mais de 80 (oitenta) profissionais para cumprir a sua missão.
No mês de março de 2015, o curso de GTI diplomou sete alunos indígenas. Jucilene
Carneiro, da etnia Macuxi, foi uma das graduadas. Sua área escolhida foi Políticas Públicas e
Infraestrutura. “Sigo trabalhando no Insikiran. Estou escrevendo um projeto em parceria com
os professores, que servirá a todos os alunos da UFRR. A intenção é que haja mais interação
entre os alunos, uma aproximação”, relatou.
Jucilene, que é da Maloca do Uiramutã, no município de mesmo nome, contou à
reportagem que, desde o começo do curso, vem tentado fazer algo para auxiliar a sua
comunidade. “No nosso caso, o trabalho é identificar quais são os gestores responsáveis em
níveis estadual e federal, localizar recursos e exigir que sejam aplicados em distintas áreas”,
explicou.
A ex-aluna, que agora almeja um mestrado, apontou que a questão da infraestrutura é
um problema que atinge o Estado como um todo. “Recentemente, saiu na mídia que a maior
parte das escolas estaduais de Roraima estava dentro de terras indígenas. Na verdade, lá
estão os 'nomes'. O prédio mesmo você não vê. Em geral, essas 'escolas' são construídas pela
própria comunidade e funcionam embaixo de uma mangueira ou num barracão
improvisado”, disse.
As aulas no campus acontecem por períodos mais curtos: 2 temas contextuais são
estudados a cada semestre, entre janeiro e fevereiro ou entre julho e agosto. Ao todo são 36
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dias por período, com cerca de 7h de aula por dia. Em maio e novembro, os estudantes voltam
à universidade por períodos de 5 dias. A maioria das demais atividades são feitas nas próprias
comunidades.
Além de não afastarem os índios por muito tempo de seu povo, a organização do curso
também tem o objetivo de não atrapalhar as aulas da educação básica, já que muitos dos que
estão inscritos já dão aulas. Isso porque a legislação permite que um indígena lecione em sua
comunidade mesmo sem ter ensino superior.
Os alunos da UFRR têm sua formação dividida em duas grandes etapas: nos primeiros
dois anos, as disciplinas têm um caráter mais generalista. Já o restante do curso é voltado para
uma das áreas de habilitação: Ciências Sociais, Comunicação e Artes ou Ciências da
Natureza.
Além destes conteúdos tradicionais, há algumas disciplinas específicas sobre questões
indígenas. Também são ensinados os idiomas de 6 etnias, com o objetivo de fortalecer e
preservar esta parte tão importante da cultura. A princípio, a ideia é que cada um frequente as
aulas de sua própria língua, mas nada impede um estudante de aprender outros idiomas.
CONCLUSÕES
Não pretendíamos esgotar nesta pesquisa todas as nuances que envolvem a Formação
do professor Indígena do Estado de Roraima e a influência da Educação Matemática neste
processo, mas podemos perceber a necessidades de mais pesquisas que abordem este tema.
Os resultados apresentados evidenciam mais uma vez a relevância dessa pesquisa, não
só para os Educadores Matemáticos do Estado, como também para os demais profissionais da
Educação e, principalmente, para os alunos do Instituto Insikiran em especial na área de
matemática. A partir da análise do Regimento Interno, do Plano Político Pedagógico e da
realização das entrevistas, foi possível obter dados mais precisos sobre a composição do
currículo que forma o professor indígena em Roraima, bem como a importância da Educação
Matemática nesta formação.
Verificamos que o Instituto Insikiran possui profissionais, com alto grau de
comprometimento na proposta a que se destina dentro do processo pedagógico, entretanto,
diante da grande diversidade dos acadêmicos que compõe os cursos, percebemos a
necessidade de alguns ajustes no processo de formação, alinhando com as necessidades que o
futuro professor precisa, e a que a sua comunidade espera. O Instituto vem realizando um
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trabalho importante com as políticas públicas de acesso indígena ao curso superior no Estado
de Roraima, destacando-se como o pioneiro em nosso País.
Constatamos que a construção de um “modelo pedagógico de formação do professor
indígena” não pode desconsiderar a diversidade étnico-cultural e as especificidades dos povos
indígenas. A pesquisa teve como objeto um curso que é confrontado com uma realidade com
diversidade e especificidades.
O Curso de Licenciatura concebido pelo Instituto Insikiran está oferecendo uma
concepção pedagógica voltada para uma visão de futuro, claro que está sujeito às políticas que
regem a educação como todo, mas seu pioneirismo o credencia para uma formação
diferenciada e voltada para a realidade dos povos indígenas, que sem dúvida devem ser os
protagonistas de todo o processo, em nosso Estado.
A partir das análises realizadas em relação aos resultados da pesquisa, percebeu-se que
a Educação Matemática tem um papel fundamental na formação do professor indígena e ainda
há muitos pontos a serem debatidos, explorados e incorporados no currículo de formação do
futuro professor indígena. Nota-se que o processo formativo desse professor em Roraima vem
sendo realizado com compromisso pelo Instituto Insikiran, entretanto não se pode deixar de
mencionar a participação da Organização dos Professores de Roraima (OPIR) nos debates,
envio de demandas e diálogos intercultural produzidos por estas organizações na busca pela
qualidade da educação dos povos indígenas de Roraima.
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RESUMO: A plataforma digital Aula Pronta é uma iniciativa do Instituto Federal da Bahia
campus Camaçari para contribuir com a formação continuada para os docentes da área de
matemática da Rede Municipal de Educação da cidade de Camaçari, Bahia. Através de uma
proposta mobile learning de acesso ao conhecimento, será disponibilizado ao docente, ideias
diferenciadas para aulas, sugestões de atividades individuais e coletivas, fluxograma de
saberes e slides, além dos materiais, a plataforma estabelece um canal de discussão, de
sugestões de novas temáticas e de implantação de coautoria por parte do docente em
formação. O projeto é fundamentado através de metodologias ativas da aprendizagem tratadas
por Moran (2015) e Freire (2008) possibilitando a interlocução didática (problematização) e
autonomia da aprendizagem durante o processo de formação.
Palavras–chave: 1. Aplicativo, 2. Educação. 3. Formação Docente. 4. Mobile learning

THE MATH EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: MEDIATION
STRATEGIES MOBILE LERARNING THROUGH AULA PRONTA
PLATAFORM
ABSTRACT: The digital platform Aula Pronta is an initiative of the Federal Institute of Bahia
Camaçari campus to contribute to the continuing education for teachers of mathematics Area
Municipal Education Network of the city of Camaçari, Bahia. Through a proposed mobile learning
access to knowledge, will be made available to teachers, different ideas for lessons, suggestions for
individual and collective activities, flow chart of knowledge and slides, in addition to materials, the
platform establishes an increasing discussion channel, new suggestions thematic and co-authoring
deployment by the teacher in training. The project is grounded through active learning methodologies
addressed by Moran (2015) and Freire (2008) allowing the didactic dialogue and autonomy of learning
during the learning during the training process.

KEYWORDS: 1. Application, 2. Education. 3. Teacher Training. 4. Mobile learning
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INTRODUÇÃO
Tornar a sala de aula um espaço atrativo, lúdico, dinâmico e fluido de conhecimento é
um problema muito recorrente para os docentes, acarretado muita das vezes pela falta de
recurso didáticos, tecnológicos ou da própria formação do educador. Ao destacarmos a área
do conhecimento da Matemática o desafio torna-se ainda maior, tendo em vista a
complexidade das temáticas e as concepções sociais estigmatizadas sob a área do
conhecimento. No ano de 2015 o Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Camaçari
através de pesquisa realizada entre professores da Rede municipal de educação do munícipio
de Camaçari, Bahia, identificou que 72,4% dos professores das séries iniciais e 24% dos
professores licenciados das series finais aprontavam para falta de formação continuada que
potencializasse um aprimoramento do ensino da matemática nas escolas públicas. Ao serem
questionados qual seria o melhor formato para realização de um processo de formação, 38%
apontaram que encontros presenciais em salas de aulas tradicionais seria a melhor opção, em
contrapartida aos 62% que afirmaram que o apoio de recursos tecnológicos de acesso fácil,
contínuo e com suporte efetivo seria um formato inovador e receptivo para os programas de
formação docente.
Partindo do cenário identificado surge o projeto de desenvolvimento da plataforma Aula
Pronta, o objetivo do projeto é a construção de um aplicativo para telemóveis, smartphones e
tablets, capaz de fornecer ao docente suporte para um processo de formação autônomo,
utilizando-se da concepção mobile learning (m- learning) de aprendizagem. Adotamos o
conceito de aprendizagem com mobilidade, que segundo os autores Marçal, Andrade & Rios,
(2005, p. 03), tem por objetivos
a) Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com um
dispositivo computacional para execução de tarefas, anotação de ideias, consulta de
informações via Internet, registro de fatos através de câmera digital, gravação de
sons e outras funcionalidades existentes; b) Prover acesso aos conteúdos didáticos
em qualquer lugar e a qualquer momento, de acordo com a conectividade do
dispositivo; c) Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incrementando e
incentivando a utilização dos serviços providos pela instituição, educacional ou
empresarial; d) Expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado
disponíveis, através de tecnologias que dão suporte tanto à aprendizagem formal
como à informal; e) Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos inovadores
de ensino e de treinamento, utilizando os novos recursos de computação e de
mobilidade.

Tendo como referencial o fato de que no cenário tecnológico e informacional atual, com
os avanços e barateamento das inovações tecnológicas, pode-se afirmar que raramente um
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indivíduo não terá um dispositivo móvel com acesso à internet. Neste contexto, é importante
destacar que pesquisa realizada pela TechinBrazil (2015) 71 milhões de brasileiros possuem
um smartphone, tendo em vista a inserção em uma sociedade midiática, instantânea e líquida
também é crescente o número de pessoas que buscam um meio rápido e prático para uma
aprendizagem e crescimento profissional. O docente diretamente do seu aparelho celular e a
qualquer momento e lugar, será capaz de unir a educação a tecnologia da informação e
comunicação para potencializar suas aulas e/ou tirar dúvidas dos conteúdos matemáticos que
estão programados em seus planos de ensino.
A forma de aprendizagem móvel vem crescendo de forma exponencial, sobretudo vale
ressaltar que este artigo visa evidenciar avanços na educação e suas práticas e não apenas na
tecnologia dinâmica proporcionada pelo mobile learning.
Por este motivo destacamos a perspectiva pedagógica para criação da plataforma Aula
Pronta baseada nas metodologias ativas, tendo em vista que em uma sociedade digital,
cercada por acesso a informação, conteúdo e comunicação por todos os lados, a busca pela
informação específica deixou os muros das grandes escolas, e hoje pode ser acessada por
qualquer indivíduo com um breve toque dos dedos nas telas. Com toda esta possibilidade de
acesso, pensar o processo educacional com práticas metodológicas tradicionais que sugerem
que o conhecimento é apenas passado entre professor-aluno é o mesmo que negar as
mudanças existentes ao longo dos séculos, para Moran (2015p.2)
O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O
ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda,
constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois
mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada,
que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada
vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço
físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem
os digitais.

A construção deste espaço estendido é um grande motivador para formação da
autonomia do educando, o mundo digital permite a criação de hiperlinks infinitos que
conectam áreas do conhecimento, pessoas e novos desafios. Compreendendo as metodologias
ativas como prática para uma aprendizagem ativa, podemos corroborar com Borges e Alencar
(2014, p. 112) quando afirmam que “a utilização dessas metodologias pode favorecer a
autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões
individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do
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estudante” Ainda refletindo sobre a autonomia fomentada pelas metodologias ativas é
indispensável recorrer a Freire que em sua obra Pedagogia da autonomia assegura
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Para ele o
docente que desrespeita a curiosidade do aluno, a sua inquietude e sua
linguagem, transgredem os princípios fundamentalmente éticos de nossa
existência. (FREIRE, 2008, p.20)

Compreendemos com a afirmativa do autor a urgência de tratar a autonomia como
característica perene do educando, por isto acreditamos que a problematização das situações é
um grande método de ativação do processo da autonomia. Moran (2015, p.5) nos diz que nas
metodologias ativas de aprendizagem, o aprendizado se dá a partir de problemas e situações
reais; os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma antecipada,
durante o curso, o autor segue afirmando que
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de
materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam
experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa.
(MORAN, 2015 p.12)

Bastos (2006, p.10) reforça o pensamento ao concluir que o conceito de metodologias
ativas se define como um “processo interativo de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e
decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. ”
As bases teóricas apresentadas pelos autores fundamentam a plataforma Aula Pronta
para criação de interlocução com a problematização apresentada pelo discente e as
dificuldades do docente em estabelecer recursos criativos e didáticos para o diálogo na sala de
aula. Através de suporte e fácil acesso o educador poderá de forma autônoma recorrer a
plataforma para potencializar seu modo de ensinar matemática.
MATERIAL E MÉTODOS
Sobre a concepção tecnológica da Plataforma Aula Pronta sua estrutura de codificação é
desenvolvida para telemóveis, smartphones e tables com Sistemas Operacionais Android (SOAndroid), em suas diversas atualizações, a escolha do sistema operacional visando atender um
número generoso de usuários, sendo que pesquisas apontam que SO-Android tem maior
popularidade no Brasil, segundo a Kantar (2016) 91,8% dos lucros no ramo de vendas de
celulares foram oriundos de aparelhos com o SO-Android. A alta popularidade do sistema
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operacional dar-se da usabilidade de sua interface, baixo custo, atualizações constantes, e
inúmeros aplicativos desenvolvidos com compatibilidade ao sistema.
Os conteúdos abordados através da plataforma foram levantamento dos principais
temas da matemática problematizados em sala de aula por segmento educacional
(Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio).
Em seguida foi apresentado o plano de trabalho para desenvolvimento da temática,
cada plano de trabalho deve constar os seguintes itens: o roteiro do vídeo, uma atividade
direcionada, uma atividade coletiva, um fluxograma e um slide de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os conteúdos matemáticos que compõem os planos de trabalhos foram eleitos pelos
professores da rede municipal de educação, sendo alguns deles: a) fração; b) conjuntos
numéricos; c) equação de primeiro grau; d) inequações e e) razões.
O desenvolvimento do plano de trabalho compete a uma equipe multidisciplinar
composta por membros do projeto, são professores de matemática, alunos licenciados em
matemática, pedagoga, bibliotecária, alunos dos cursos técnico em informática e analista de
sistema, todos servidores e alunos do Instituto Federal da Bahia (IFBA).
Antes da publicação definitiva dos conteúdos através da plataforma, passa-se pela
validação de um grupo composto por licenciados de matemática do IFBA e docentes das
redes de ensino do município de Camaçari para teste e sugestões. São utilizados como
critérios para o direcionado dos testes os itens/questões da tabela 1:
Tabela 1. Critérios para validação dos conteúdos dos planos de trabalhos. IFBA, 2016.
Conteúdo

Adequado a série/ano?

Criatividade

Atua com o princípio da ludicidade, dinâmica e linguagem receptiva?

Linguagem

Adequada para o público alvo?

Exemplificação

Propõe problematização e adequação com a vivência do sujeito?

Recursos

Propõe adequações e utilização de recursos sustentáveis?

Interação

Possibilita canais de comunicação com outros saberes?

Autonomia

O docente terá condições de aprender o conhecimento e repassa-lo
adaptando para o seu dia-a-dia?

Para que os docentes possam interagir com facilidade e rapidez com a plataforma uma
interface amigável e de acesso através de um breve cadastro de e-mail e senha, ou através de
vinculação as suas redes sociais, como pode ser observado na figura 1:
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Figura 1. Tela de acesso Plataforma Aula Pronta
A plataforma é desenhada para o acesso direto ao blogger, com conteúdo, discursões e
resoluções de problemas, aos vídeos com de sugestão de aulas, aos arquivos de modelos de atividades
individuais e coletivas, aos fluxogramas de acompanhamento de saberes e slides animados para
sistemas livres e proprietários. Além de acesso aos itens descritos, os docentes podem interagir através
do fórum de temas e/ou encaminhando seus conteúdos para publicação, atuando assim com coautor da
plataforma.

Os docentes podem compartilhar suas produções e projetos de sucesso através da
plataforma, bem como, disseminar estes conteúdos através de redes sociais ou plataformas de
comunicação online. O aplicativo poderá ser instalado gratuitamente via o pacote do Play
Store Google presente em todos mobile com sistema Android o que facilitará o acesso e
manejo dos usuários.
CONCLUSÕES
Iniciativas de aprimoramento do ensino da matemática através da formação docente, é
um recurso dos Institutos Federais em colaborar com o desenvolvimento educacional da
comunidade em que se encontra inserido. No caso do IFBA Campus Camaçari, colaborar com
o munícipio é fundamental, tendo em vista que apenas 23% dos alunos do 5º ano e 6% dos
alunos do 9º ano aprendem o conhecimento matemático segundo dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB (2013). Por este motivo, a plataforma Aula
Pronta, pretende interagir com os docentes municipais associando tecnologia e metodologias
inovadoras a favor de uma formação profissional continuada e efetiva.
O projeto busca o levantamento de dados de uso e aprimoramento dos seus planos de
trabalho para ampliar sua colaboração com a área da educação matemática e da formação
docente.
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A EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA SALA DE AULA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA COM ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS DE MACEIÓ EM MUSEUS DA CIDADE
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RESUMO: As sociedades modernas, na sua dinâmica de transformação, costuma manter suas
tradições, histórias e culturas como forma de manter suas raízes e entender o presente. Os
museus são locais, dentre outros, possíveis de trazer reflexões sobre o passado, tornando-nos
cidadãos mais reflexivos sobre a atualidade. Entretanto, mesmo percebendo a importância
desses lugares como preservação da história e reflexão do presente, esses locais são
geralmente subutilizados, quando deveriam trazer, através das visitas aos mesmos, momentos
importantes de estudo de forma lúdica. O presente artigo visa fazer um relato de experiência
de uma ação de extensão em andamento (2016) que busca estreitar os laços das escolas
públicas com os museus de Maceió, entendendo esses espaços como complementares de
educação e lazer. Através da percepção da equipe executora desse projeto e de relatos de
estudantes de escolas públicas participantes da ação, são apresentadas reflexões sobre essa
relação museu-escola, mostrando, especialmente, a distância prática entre educação e museus
e como, a partir desse projeto de aproximação, os estudantes puderam ter um conhecimento,
de forma prática, sobre a sua história e a cidade que moram, tendo como base uma ação
educativa de forma lúdica.
Palavras–chave: ação educativa, espaço museal, extensão, memória, patrimônio cultural

EDUCATION BEYOND THE CLASSROOM: A REPORT OF
EXTENSION EXPERIENCE WITH STUDENTS OF PUBLIC SCHOOLS
FROM MACEIÓ IN CITY MUSEUMS
ABSTRACT: Modern societies in their transformation, usually maintain their traditions,
histories and cultures in order to maintain their origins and understand the present. Museums
are places, among others, possible to bring reflections on the past, becoming more reflective
citizens about the present. However, even realizing the importance of these places as
preservation of history and reflection of this, these places are often underutilized when they
should bring, through visits to, important moments of study in a playful manner. This article
aims to make an experience report of an extension of action in progress (2016), which seeks
to strengthen the ties of public schools with museums in Maceio, understanding these spaces
as complementary to education and leisure. Through the perception of the team performing
this project and reports of students participating public schools of action, reflections are
presented on this museum-school relationship, showing especially practical distance between
education and museums and how, from that approach project students might have knowledge
in a practical manner, about their history and the city living, based on an educational activity
in a playful manner.
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INTRODUÇÃO
Os museus são elementos fundamentais na preservação da identidade de um povo, são
locais que trazem o passado e proporcionam reflexões sobre a atualidade. Em Maceió, muitos
não conhecem os museus existentes na cidade ou não percebem os museus como locais
complementares de lazer e estudo. Isto posto, elaboramos um projeto de extensão denominado
Escolas Públicas nos Museus de Maceió, em desenvolvimento no Instituto Federal de
Alagoas, desde abril de 20167 com o objetivo de possibilitar que estudantes de Escolas
Públicas de Maceió conheçam a história do seu povo e estreitem relações com a cidade em
que vivem através de visitas guiadas aos museus da cidade.
Para tanto, foram desenvolvidos alguns roteiros a fim de que as visitas pudessem se dar
de acordo com os horários disponibilizados pelas escolas e os bolsistas pudessem realizar
estudos dirigidos, tornando-se aptos a orientarem as turmas durante as visitas. Logo, os
roteiros foram dispostos da seguinte forma: Roteiro 1 – Museu da Imagem e do Som de
Alagoas (MISA), Associação Comercial do Estado de Alagoas e Memorial à República;
Roteiro 2 – Museu Palácio Floriano Peixoto (MUPA) e Museu de Arte Pierre Chalita
(MAPC); Roteiro 3 – Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas (MHNUFAL) e Complexo Cultural Teatro Deodoro8.
Com essa distribuição, o projeto tem desenvolvido suas atividades com as escolas
públicas: Escola Estadual Professor Rosalvo Lobo e Escola Municipal Pio X.
A partir do relato anônimo9 de alunos e do registro de diálogos observados durante as
visitas é possível perceber e refletir sobre a importância do papel desses espaços de memória e
cultura na dinâmica social e a carência de público para esses espaços.
Este trabalho apresentará discussões sobre a ausência desses estudantes na rotina dos
museus de Maceió e como o projeto tem colaborado para a transformação dessa realidade.
Além disso, serão apresentadas discussões sobre como esses lugares podem contribuir
na vida escolar desses alunos, não sendo apenas complementar nas atividades curriculares,
mas uma prática de lazer importante para a formação humana, trazendo o lúdico como prática
educacional.
7

O projeto teve início em abril com término previsto para novembro de 2016.
Durante o desenvolvimento dos roteiros, os mesmos foram complementados com visitas à memoriais e
exposições artísticas, locais com problemáticas semelhantes aos museus e com igual potencial para a geração
de memórias afetivas.
9
Optou-se pela não identificação do nome dos alunos como forma de preservar a identidade dos mesmos.
8
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Acredita-se aqui, que conhecer os museus é uma ação educativa e que torna mais
próximos os estudantes do lugar onde vivem, do seu patrimônio histórico e cultural e,
consequentemente, de sua história cotidiana.
MATERIAL E MÉTODOS
A ação extensionista, aqui relatada, partiu do pressuposto de que a maioria dos
alunos participantes do projeto poderiam nunca ter visitado um museu. Com isso, além
dos estudos sobre os museus de Maceió e suas histórias, fizeram-se necessários estudos
dirigidos sobre os museus como espaços de memória, educação e lazer, a fim de que as
visitas fossem conduzidas prezando pela relação público-museu com uma atenção as
particularidades de cada turma que viesse a surgir.
Em seguida foram realizadas visitas prévias, dos bolsistas, aos museus definidos
nos roteiros, para o levantamento de informações a respeito dos protocolos adotados para
agendamento e desenvolvimento de visitas com turmas.
Após a apresentação do projeto às escolas que concordaram em participar da ação
de extensão e após o agendamento com as instituições contempladas nos roteiros, os
alunos foram deslocados, através de transporte fornecido pelo Instituto Federal de
Alagoas, até os locais de visitação.
Utiliza-se como base para o presente relato o registro de diálogos observados pelos
bolsistas durante essas visitas aos roteiros. Para tal finalidade, foi utilizada a observação
simples (GIL, 2012), também conhecida como observação causal ou assistemática.
Segundo Gil (2012, p. 101):
Embora a observação simples possa ser caracterizada como espontânea,
informal, não planificada, coloca-se num plano científico, pois vai além da
simples constatação dos fatos. Em qualquer circunstância, exige um mínimo de
controle na obtenção dos dados. Além disso, a coleta de dados por observação
é seguida de um processo de análise e interpretação, o que lhe confere a
sistematização e o controle requeridos dos procedimentos científicos.

Após as visitas, a equipe executora do projeto realizou reuniões para analisar os
apontamentos feitos durante o deslocamento da escola ao museu, do museu à escola e,
também, no momento da visitação.
Além do registro dos diálogos, foram aplicadas algumas questões, acrescentadas ao
Formulário de Avaliação pela Comunidade10. A partir desse formulário, contendo quatro
10

Formulário fornecido às ações extensionista como procedimento padrão pela Proex-Ifal, a fim de levantar o
grau de satisfação das comunidades atendidas pelos projetos.
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questões, sendo uma fechada (padrão) e três abertas (elaboradas pelo projeto), foi possível a
obtenção de dados quantitativos e qualitativos sobre a relação entre os museus e escolas, mais
especificamente entre museus e estudantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O relato feito aqui parte de percepções parciais, tendo em vista que o projeto encontrase em andamento, permitindo ainda uma ampliação da coleta de dados e, consequentemente,
futuras reflexões. Contudo, a partir das atividades já desenvolvidas, é pertinente que sejam
feitas algumas considerações.
Primeiramente, pode-se considerar o projeto uma experiência exitosa, visto que, até o
momento, já foi possível levar 66 alunos de escolas públicas a museus em Maceió. Foi
proporcionado a esses alunos a experimentação de uma atividade diferente das aulas que eles
costumam ter, transpondo os muros da escola e, assim, possibilitando o conhecimento da
cidade como forma educativa e reflexiva.
Segundo Amorim (2015, p.03):
Ao ultrapassar os muros da escola os alunos conhecem outros espaços e podem
refletir sobre seu cotidiano. Assim entendem que a história também se faz fora de
sala de aula e que as praças, monumentos, construções e museus contam sobre o
lugar onde vivem.

Essa experiência se torna particularmente importante quando, desse universo de 66
alunos, 57 se prontificam a responder um questionário sobre essa experiência e, desses 57, 40
afirmam que nunca tinham visitado um museu antes. Isso constata o que foi pressuposto
anteriormente à realização do projeto, que há uma distância entre os estudantes e os museus,
não sendo esses espaços utilizados nem como forma de lazer e, principalmente, educacional.
Essa informação não foi só captada nos questionários, nos diálogos observados durante
as visitas também pôde-se perceber que a maioria dos alunos nunca haviam estado nesses
lugares. O que é pior, não sabiam nem da existência desses espaços visitados.
Durante os diálogos de aprendizagem ao longo das visitas, alguns trabalhadores dos
museus comentaram estar muito felizes com a presença da escola, pois normalmente apenas
turistas os visitam Alguns trabalhadores que prestam serviços nesses locais, como do Museu
da Imagem e do Som de Alagoas (MISA), afirmaram não ser comum a visita de estudantes,
sendo espaços mais ocupados pelos turistas que buscam conhecer a cidade que estão
visitando.
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Um dos alunos da Escola Rosalvo Lobo, que já residiu na cidade de São Paulo, afirmou
que lá, na escola em que estudava, era frequente excussões aos museus e monumentos
históricos. O mesmo fala que sentiu, em Maceió, o desprezo por esses espaços, inclusive no
âmbito escolar, pois os alunos nunca saíam da escola11. A partir disso é possível ter a
impressão de que as escolas tendem a ser lugares que “trancafiam” alunos em salas de aula.
Tanto é que nem o professor, da referida escola, conhecia alguns museus que foram visitados.
Além disso, outros depoimentos trazem exemplos da relação afetiva que os museus
proporcionam. Um dos alunos participantes das visitas na exposição chamada Civilização
Periférica II, no MISA, empolgado com a fantasia de “La Ursa”, personagem do carnaval,
conversava com os outros colegas de escola afirmando que no seu bairro, durante os festejos
de fevereiro/março, os meninos cortam roupas e saem pelas ruas dançando, caracterizados de
La Ursa. Já no Museu de Tecnologia do Século 20 (MTS20), os alunos comentaram que
objetos ali presentes fizeram parte da história dos seus pais ou parentes, como um tipo de
telefone, computador, ferro de passar roupa, mostrando a ligação com a sua história de vida.
Os museus devem ser lugares de incentivo a visitações como forma de
complementariedade da aprendizagem dos alunos, tornando os mesmos mais próximos da
história patrimonial e cultural da cidade e, consequentemente, do seu próprio dia-a-dia. As
visitas a museus são importantes pois, “além de complementar o currículo formal, é exercício
de afetividade e preservação da memória e do patrimônio cultural” (ALMEIDA, 1997, p. 50).
Incentivar a ida aos museus permite, também, como afirma Amorim (2015, p. 03), um contato
mais próximo com o próprio cotidiano. Sendo assim, não deveriam ser, esses espaços,
frequentados em sua maioria por pessoas que estão de passagem pela cidade.
O que pode-se também colher desses depoimentos é que os estudantes das escolas
públicas, muitos deles residindo em periferias da cidade de Maceió, desconheciam não apenas
a existência dos museus visitados, mas o próprio bairro que esses museus estavam
localizados. Entre um dos diálogos observados, um dos garotos comentou que nunca esteve
no bairro do Jaraguá, que é um bairro histórico da cidade. É importante ressaltar que:
[...] ao provocar nos alunos a curiosidade pela cidade e seus espaços, cria-se o
despertar para a relação entre escola e cidade. Nesse processo, os educandos
percebem nos espaços urbanos – praça, calçadas, ruas – e nos centros de difusão

11

Não faz parte do objetivo deste trabalho verificar a veracidade da informação desse aluno quando afirmou
ter feito muitas visitas aos museus na cidade de São Paulo através da sua antiga escola. Concentramos na
importância do mesmo falar que não é uma atividade comum na sua escola atual.
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culturais – museus, teatros - territórios educativos. Ampliam, então, a experiência
formativa vivenciada dentro do âmbito escolar (AMORIM, 2015, p. 05).

Há uma tendência desse afastamento das pessoas que moram em bairros periféricos e a
parte baixa e mais valorizada da cidade, o que nos leva a aumentar a importância do nosso
projeto, pois estamos levando a esses lugares pessoas que são, muitas vezes, por questões
econômicas, afastadas de usufruírem das riquezas, em especial cultural, produzida na
cidade12.
Os museus, do ponto de vista deste trabalho, devem ser utilizados como
complementares de lazer e estudo. Por meio da ludicidade, esses locais podem “ser
ressignificado, colaborando com a participação social, podendo ser um elemento capaz de
integrar diversas faixas etárias” (LOPES; GOMES, 2013, p.03). Entretanto, o que se observou
durante as visitas, é que os museus exploram pouco essa capacidade. É importante que as
administrações desses locais levem em consideração que o espaço museológico “enquanto um
espaço de lazer pode se revelar, através de suas práticas, como um lugar que não aloca apenas
um conjunto de elementos, objetos e práticas de valor cultural apenas, mas também que
guarda resultados da relação do homem com seu tempo/espaço” (LOPES; GOMES, 2013,
p.03).
CONCLUSÕES
Através do projeto em andamento, observou-se que a educação patrimonial precisa estar
cada vez mais presente nas escolas, não só com atividade teóricas, mas também práticas, uma
vez que mais de 70% dos alunos participantes da ação de extensão nunca haviam visitado um
museu antes. A partir do desenvolvimento de uma nova perspectiva desses alunos sobre esses
espaços de memória, educação, cultura e lazer é possível que seja construída uma nova
relação entre a população de Maceió e seu patrimônio cultural, contribuindo tanto para a
formação desses alunos, quanto para esses espaços da cidade e as futuras gerações que terão
acesso a essas memórias.
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Cf. RESENDE, 2009. Resende (2009) discute esse afastamento dos estudantes das escolas públicas aos bairros
mais abastados financeiramente da cidade de Maceió e, consequentemente, dos bens culturais existentes nela.
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RESUMO: O presente artigo é fruto de uma pesquisa de campo, a qual se encontra em
estágio de desenvolvimento. Lançou mão de análise e interpretação de dados, com base numa
fundamentação teórica-conceitual, foram aplicados questionários aos alunos do primeiro ano
do Curso Técnico de Geologia, nas formas integrada ao ensino médio e subsequente do
Campus Natal Central-CNAT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Rio
Grande do Norte-IFRN, ingressantes no ano 2016.1 e 2016.2. O estudo teve por objetivo
mostrar as abordagens e discussões acerca do perfil do alunado para que dessa maneira possa
acompanhar o seu desenvolvimento no decorrer do curso. O tema abordado é de grande valia
por estar relacionado com o processo formativo de ensino e aprendizagem em consonância
com a profissionalização e por permitir que ocorra uma sistematização de dados desses
indivíduos, fazendo um comparativo entre o perfil dos alunos das duas formas supracitadas,
para contribuir com o seu acompanhamento pedagógico, de forma a oportunizar a
permanência do aluno até a conclusão do curso, observando a procedência e as
particularidades desse grupo, ou seja, individualizar a trajetória de evolução do aluno para
com a sua formação técno-profissionalizante em geologia. Dentro dessa perspectiva,
observou-se que, mais de 50% dos alunos do Integrado e do Subsequente escolheram o IFRN
por ser uma Instituição Federal com ensino de alta qualidade. Quanto à escolha do curso
Técnico em Geologia cerca de 46% assinalou curiosidade, fato preocupante uma vez que,
pode ser fator importante para a evasão escolar.
Palavras–chave: ensino, alunado, profissionalização

THE TECHNICAL EDUCATION AS TRAINING TOOL: PROFILE
FRESHMEN THE TECHNICAL COURSE IN GEOLOGY OF CNATIFRN.
ABSTRACT: This article is the result of a field research, which is in development stage.
Made use of analysis and interpretation of data, based on a theoretical-conceptual basis,
questionnaires were applied to students of the first year of the course of Geology Technician
in integrated ways to medium and subsequent education of Natal Central Campus-CNAT of
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte-IFRN,
entering the year 2016.1 and 2016.2. The study aimed to show the approaches and discussions
about the student body profile so that in this way can occur monitoring their development
during the course. The topic is of great value to be related to the educational process of
teaching and learning in line with the professionalization and allow to occur systematization
of data from these individuals, making a comparison between the profile of the students of the
aforementioned two ways to contribute with its educational support in order to create
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opportunities to retain the student until the completion of the course, noting the origin and
characteristics of this group, or individualize the trajectory of evolution of the student towards
his technical-vocational training in geology. Within this perspective, it was observed that
more than 50% of the Integrated and Subsequent IFRN chose to be a Federal institution with
high quality education. As for the choice of the technical course in geology about 46%
pointed curiosity, indeed worrying since it may be important factor for truancy.
KEYWORDS: teaching, student body, professionalization
INTRODUÇÃO
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil, foram instituídos
pela (Lei 11.892 de 29/12/2008) que em seu Artigo 2° as consolidam como instituições de
educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Campus Natal CentralIFRN/CNAT situado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, é uma das instituições que
oferta educação profissional nos níveis técnico (integrado e subsequente), tecnológico,
licenciatura, engenharia, especialização, mestrado. Possuindo ainda uma subdivisão por
Diretorias Acadêmicas designadas de acordo com suas áreas de competência, a saber:
Indústria, Eletromecânica, Construção Civil, Informática, Recursos Naturais e Educação.
Fruto de políticas governamentais, a expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte, está dividida em
três fases, a saber: a primeira fase tendo início no ano de 2006, a segunda iniciando em 2009 e
alcançando a terceira fase por volta do ano de 2013 com a criação de novos campi se
estendendo ao longo do ano 2015, alcançando a marca de 21 campi no Estado. Além da
expansão da Rede Federal e difusão do ensino, foram implantadas políticas afirmativas de
cotas nos processos seletivos, cuja finalidade é pluralizar as formas de ingressar na
instituição.
Nessa

perspectiva,

as

políticas

afirmativas

estão

alicerçadas

na

condição

socioeconômica do alunado levando em consideração a raça, a cor, a etnia, a renda familiar,
se foi aluno de escola pública e se possui deficiência física, conforme reza a Lei de cotas
12.711 de agosto de 2012, a Lei de cotas para deficientes 8213/91, as diretrizes do Ministério
da Educação- MEC e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.
O curso técnico em Geologia data do ano de 1973, quando na época esta instituição era
denominada Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte - ETFERN.
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Com o lançamento do IV Plano Diretor da SUDENE para o triênio 1969/1971, que
contemplava ações voltadas à dinamização do setor mineral do Nordeste brasileiro,
bem como, em atendimento às necessidades dos serviços de pesquisa e prospecção
mineral das novas empresas autorizadas pelo Departamento Nacional de Pesquisa
Mineral – DNPM, a ETFRN decidira criar o curso técnico de Geologia, implantado
no ano de 1973. (MEDEIROS, 2011, p.133)

Nesse sentido tomar conhecimento das expectativas e anseios dos alunos do curso
Técnico em Geologia desta Instituição de ensino é de grande valia em um contexto
pedagógico, o que torna possível uma análise reflexiva das políticas educacionais adotadas
atualmente pelo Instituto e sendo possível reformular adequações das práticas pedagógicas e
atos administrativos, bem como sanar eventuais entraves e lacunas na condução do processo
de ensino aprendizagem.
Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo caracterizar o perfil e expectativas dos
alunos do primeiro ano do Curso Técnico de Geologia, nas formas integrada ao ensino médio
e subsequente, do Campus Natal Central do IFRN, ingressantes no ano 2016.1 (Integrado e
Subsequente) e 2016.2 (Subsequente).
MATERIAL E MÉTODOS
Este artigo é fruto de uma pesquisa de campo quanti-qualitativa, exploratória, descritiva
e explicativa, a partir da aplicação de questionários aos alunos do primeiro ano do Curso
Técnico de Geologia, nas formas integrada ao ensino médio e subsequente, do Campus Natal
Central do IFRN, ingressantes no ano 2016.
O questionário foi elaborado com oito perguntas (seis fechadas e duas abertas) que estão
relacionadas aos seguintes fatos: (a) motivos que levaram os estudantes a procurar o Curso Técnico de
Geologia do IFRN, (b) como eles tomaram conhecimento do curso de geologia, (c) se realizam outras
atividades de ensino ou trabalho além de estudar no Curso Técnico em Geologia do IFRN, (d), se
conhecem o local de trabalho de um técnico em Geologia, (e) o que esperam quando concluir o curso
Técnico em Geologia no IFRN e (f) o que entendem pelo termo GEOLOGIA. Foi aplicado um total de
114 questionários, distribuídos da seguinte forma: 33 na turma de 2016.1 do Técnico Integrado
(anual), enquanto nas turmas de 2016.1 e 2016.2 do Técnico Subsequente (semestral) foram aplicados
44 e 33 questionários, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mais de 50% dos alunos do Curso Técnico em Geologia Integrado e Subsequente do
Campus Natal Central ingressantes no ano de 2016 escolheram estudar no IFRN pelo fato da
mesma ser uma instituição federal com ensino de alta qualidade, entretanto o percentual dos
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alunos do subsequente é aproximadamente 20 % maior que os do integrado. Os referidos
alunos também consideram importante estudar numa instituição gratuita, como também
levaram em consideração a opinião dos pais ou amigos. Percebe-se que os alunos do
integrado (faixa etária entre 15 anos) receberam influência dos pais e amigos para cursar o
Ensino Médio Integrado no IFRN. Um fato é importante considerar, todos os alunos
souberam responder essa pergunta demonstrando autonomia e convicção da sua escolha
(Figura 1). Sobre isto, o Educador Paulo Freire afirma, “Ninguém pode estar no mundo, com
o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos
constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica
decisão, escolha, intervenção na realidade.”

Figura 1. Motivos pelos quais os estudantes optaram por estudar no IFRN. IFRN, 2016.
Quando perguntado sobre os motivos de terem escolhido o Curso Técnico em Geologia
percebe-se que 40 e 46,5 % dos alunos do Integrado e Subsequente, respectivamente, não
possuem informação precisa sobre o referido curso, fazendo sua escolha meramente por
curiosidade (Figura 2). Alguns apontam a vocação como motivo principal (Integrado 16,4 % e
Subsequente 14,9 %) e a influência de parentes ou amigos (Integrado 12,7 e Subsequente 13,9
%). Estes dois motivos apresentam uma relação intrínseca, uma vez que muitos estudantes
têm no seu convívio diário, sejam os pais, os irmãos, os tios ou os amigos, atores que cursam
ou cursaram o Técnico de Geologia do CNAT/IFRN.
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Figura 2. Motivos pelos quais os estudantes optaram pelo curso de Geologia. IFRN, 2016.
Interessante observar que os alunos do Integrado, mais jovens, valorizam mais a boa
remuneração profissional do que os do Subsequente, maiores de idade e com o Ensino Médio.
Um fato importante é que somente 3,6 e 1,0 % dos alunos do Integrado e Subsequente,
respectivamente, escolheram o curso por causa da baixa concorrência (Figura 2).
Outros motivos também foram elencados e que apresentam uma grande variabilidade.
Para 9,1 % os alunos do Integrado outros motivos também foram responsáveis em escolher
Geologia, a saber: identificação com o curso; gosto de tudo que envolve a Terra e
proximidade com o curso superior que deseja cursar (Figura 2). Por outro lado, 20,8 % dos
alunos do Subsequente apontam outros motivos que levaram a escolher o curso de Geologia, a
saber: adquirir conhecimento e aplicá-lo em um curso superior, tais como: Geografia,
Biologia, Engenharia de Petróleo e Gás e outros (Figura 2).
O IFRN possui atualmente 21 campi distribuídos em todas as regiões do estado, de
forma que os editais dos processos seletivos contemplam todos os cursos do IFRN. Portanto,
se faz necessária uma divulgação maciça que atinja os mais diferentes rincões do nosso
estado, bem como dos estados vizinhos. A forma de divulgação que alcançou maior
eficiência, atingindo mais de 50 % dos alunos do Integrado (52 %) e do Subsequente (54,7 %)
foi o site do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, sendo seguido pela divulgação
“corpo a corpo” dos pais, parentes e amigos com 34 % no Integrado e 33,7 % no Subsequente
(Figura 3). Um fato que chama atenção são os baixos percentuais (Integrado 2,0 e
Subsequente 5,8 %) de utilização das redes sociais, tais como: Face book, WhatsApp, Twiter
e Instagram (Figura 3), bem como jornais, rádios e TVs (Integrado 6,0 % e Subsequente
1,2%) como instrumentos de divulgação do Curso Técnico em Geologia.
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Outros meios também foram utilizados para conhecimento do Curso Técnico em
Geologia. No Integrado 6,0 % dos alunos foram informados através dos seus professores do
Ensino Fundamental e através de cursos preparatórios para acesso ao IFRN. Por sua vez, no
Subsequente 4,7 % dos alunos foram informados através do namorado e do professor de
Biologia formado em Geologia.

Figura 3. Meios que utilizou para tomar conhecimento do Curso Técnico em Geologia do
IFRN. IFRN, 2016.
Ao cursar o Técnico de Geologia do IFRN o aluno necessita de tempo disponível e
dedicação para desenvolver atividades no contraturno e para participar de aulas de campo que
na maioria das vezes ocorrem em outras cidades do estado e às vezes em outros estados,
algumas chegando a durar quatro dias. Nesse sentido, perguntou-se ao aluno se eles exerciam
outras atividades de ensino e/ou trabalho concomitantemente com o Curso de Geologia.
Os resultados mostram uma diferença percentual considerável entre os alunos do
Integrado e o Subsequente. Enquanto 75 % dos alunos do Integrado só estudam no IFRN, os
do Subsequente atingem apenas 33,7 % (Figura 4). Observa-se também que os alunos do
Integrado estudam em cursos de idiomas (13,9 %) e nas demais atividades apresentam
participações entre 0 e 2,8 %. Por outro lado, um quantitativo de 23,6 % dos alunos do
Subsequente estuda em cursos de Graduação ou Pós-Graduação e 12,4 % estão inseridos no
mercado de trabalho. Importante citar que também estão envolvidos em cursos prévestibulares, de idiomas, bolsa/estágio e outros cursos profissionalizantes (Figura 4).
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Figura 4. Outras atividades de ensino e/ou trabalho que o aluno realiza concomitantemente
com o Curso Técnico em Geologia. IFRN, 2016.
Quando perguntado sobre os locais de trabalho de um técnico em Geologia, percebe-se
um conhecimento aproximado entre os alunos do Integrado e do Subsequente, com
percentuais bem próximos, ficando claro que entendem poder atuar em todas as empresas e
instituições apresentadas nas opções. Esta condição é corroborada quando apenas 1,1 e 0 %
dos alunos do Integrado e do Subsequente, respectivamente, não souberam responder esta
pergunta (Figura 5). Os trabalhos de campo e de escritório em empresas de mineração e
petróleo em qualquer parte do mundo foram a opção com maior representatividade (Integrado
40,2 % e Subsequente 36,5 %).
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Figura 5. Indicação dos locais de trabalho de um Técnico em Geologia. IFRN, 2016.
Sobre as condições de trabalho de um Técnico em Geologia foram apresentadas as
seguintes condições de trabalho e perguntado se todas elas estão corretas ou não, a saber: (a)
no campo (regiões desérticas, semiáridas, floretas, montanhas, geladas etc.) hospedado em
hotéis; (b) escritório com ar-condicionado e acampamentos com infraestrutura mínima nas
principais cidades do mundo; (c) minas de grande e pequeno porte em cidades do interior; (d)
laboratórios de análises geológicas em zonas urbanas; e (e) acampado em regiões inóspitas,
dormindo em rede, comendo enlatados e andando a pé.
Os resultados percentuais mostram que entre as formas de ensino existe uma pequena
diferença entre o “sim” (todas as respostas corretas), com 56,8 % relativo ao Integrado e 62,2
% relativo ao Subsequente e o “não” (apenas algumas ou nenhuma resposta correta) com
Integrado 43,2 % e Subsequente 37,8 % (Figura 6). Da mesma forma, considerando que todas
as opções estão corretas, verifica-se que um quantitativo considerável de alunos não
conhecem as condições de trabalho do Técnico em Geologia.
CONCLUSÕES
Os alunos do Curso Técnico em Geologia nas formas Integrada ao Ensino Médio e
Subsequente, ingressantes no ano 2016, apresentam um perfil que difere em alguns aspectos e
em outros não, o que acontece principalmente, em função da faixa etária e dos interesses
pessoais. Os alunos do Integrado e Subsequente valorizam o IFRN por ser uma instituição
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federal com ensino de alta qualidade, porém também consideram a opinião dos pais ou
amigos.
Quando se trata da escolha do Curso de Geologia, a maioria dos alunos optaram pelo
curso simplesmente por curiosidade, fato preocupante uma vez que pode ser um dos motivos
para a evasão escolar. Nesse sentido, acreditamos ser importante a intervenção da equipe
pedagógica e professores em um trabalho de esclarecimento sobre a matriz curricular, o perfil
e as áreas de atuação do Técnico de Geologia, bem como a valorização do curso.
O principal instrumento de divulgação do Curso Técnico em Geologia do IFRN é o
próprio site da instituição (www.ifrn.edu.br), entretanto, a tradicional forma de divulgação
através das relações interpessoais, indicação de pais e amigos ainda exerce forte poder de
convencimento.
Um fator que dificulta a permanência do aluno na instituição são as diferentes
atividades que ele desenvolve no seu dia a dia, impedindo que se dedique ao curso Técnico de
Geologia. Porém, essa condição estar mais presente nos alunos do Técnico Subsequente,
maiores de idade e que necessitam cada vez mais se qualificar, seja em curso técnico, de
idioma, graduação ou pós-graduação. Uma parcela dos alunos também entra no mercado de
trabalho, devido a necessidades socioeconômicas e que interferem sensivelmente na
realização de trabalhos em grupo, participar de eventos técnico-científicos e aulas práticas de
campo. Os alunos têm bom conhecimento sobre os possíveis locais de trabalho do Técnico em
Geologia, porém desconhecem as concretas condições de trabalho.
Portanto, esse estudo será o alicerce para a implementação de práticas pedagógicas que
visem a permanência dos alunos no IFRN e a sua consequente conclusão do Curso Técnico de
Geologia, de forma a contribuir com uma ação formativa pública de qualidade, ancorada em
uma visão humanística e baseada em princípios fundamentais, sendo eles: inclusão social;
gestão democrática; formação humana integral; perspectiva interdisciplinar; verticalização do
ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão. De forma a cumprir a função social da
Instituição: “Ofertar educação profissional e tecnológica comprometida com a formação
humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do
conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da realidade na perspectiva da igualdade e
da justiça sociais.” E como concepção de formação profissional técnica de nível médio, a “[...]
formação humana integral, que favorece, nos mais variados âmbitos, o (re)dimensionamento
qualitativo da práxis social.” (IFRN, 2012, p. 18). Contribuindo também para a formação de
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mão de obra especializada no desenvolvimento técnico das empresas de mineração e
instituições de ensino e pesquisa do nosso país.
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uma análise da eficácia das medidas socioeducativas para a responsabilização e ressocialização dos
adolescentes em conflito com a lei. Com a criação do ECA em 1990, foi instituído um novo paradigma no
tocante ao tratamento jurídico dispensado ao adolescente em conflito com a Lei. Esse novo protótipo
possibilitou a realização de medidas que propiciam a reinserção social do adolescente infrator por meio de
ações pedagógicas, excluindo o caráter exclusivamente punitivo. Esse trabalho objetivou formular uma
análise com base em bibliografias e pesquisa de campo no Centro Educacional Masculino-CEM, sobre a
corrente aplicabilidade das medidas socioeducativas, destacando sua eficácia e a importância da proposta
ressocializadora das mesmas em face da ideia de impunidade, tendo em vista que a sociedade tem a
equivocada impressão de que não há responsabilização para o adolescente que comete atos infracionais.
Viu-se que é necessário, antes de tudo, efetivar ações coordenadas de entes governamentais e das

organizações não-governamentais no sentido de priorizar o caminho da ressocialização.
Palavras-chaves: eficácia, conflito, reinserção, ações

THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO SOCIO-EDUCATIONAL
REHABILITATION AND ACCOUNTABILITY OF TEENAGERS IN
CONFLICT WITH THE LAW.
ABSTRACT: The study presented an analysis of the effectiveness of educational measures for
accountability and rehabilitation of children in conflict with the law. With the creation of the
ECA in 1990, was established a new paradigm regarding the legal treatment of adolescents in
conflict with the law. This new prototype has enabled the realization of measures that favor the
social reintegration of the adolescent offender through educational activities, excluding the
exclusively punitive. This work has a scrutiny based on bibliographies and field research in
Educational Center Male-CEM, over current applicability of educational measures highlighting
its effectiveness and the importance of their rehabilitative proposal in the face of impunity idea,
considering the society has the mistaken impression that there is no accountability for the teen
who commits illegal acts. It has been seen which is needed to perform coordinate actions from
governmental institutions and non-governmental organizations for privileging rehabilitation.
KEYWORDS: effectiveness, conflict, reintegration, actions
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INTRODUÇÃO
Diante do aumento dos índices de criminalidade, principalmente entre menores de
dezoito anos, o problema do adolescente autor de ato infracional assumiu dimensão de um
problema social exigindo, por parte do Estado, uma reavaliação e revisão da legislação de
crianças e adolescentes, assim como uma expansão e modernização do sistema de
atendimento.
Para além, trata-se de um problema que cada vez mais sensibiliza e mobiliza a
sociedade no sentido de que o “menor infrator” que tantos apenas punem e condenam também
é a criança e o adolescente que necessitam de cuidados e de atendimentos e que, na grande
maioria das vezes, são frutos das condições sociais em que vivem, sem acesso à educação
adequada dentre outros direitos os quais o Estado deveria materializar.
Oscilando na condição de culpado e de vítima, o adolescente autor de ato infracional e
sua circunstância são objetos de interesse, estudos, programa e projetos do Estado e da
sociedade, sempre na tentativa de encontrar para o problema a solução.
Para tanto, enfatiza-se que a situação dos direitos das crianças e dos adolescentes,
dentro do vigente sistema brasileiro evoluiu, pois as legislações que regeram a
responsabilização de crianças e adolescentes em conflito com a lei, estabeleciam medidas que
não passavam de verdadeiras sanções, violando, dessa forma os direitos daquele segmento
considerado socialmente mais sensível - as crianças e os adolescentes.
Essa realidade mudou com o advento da Constituição Federal de 1988, através do art.
227, possibilitando o surgimento de uma nova política de atendimento aos direitos da infância
e juventude: a Doutrina da Proteção Integral, que representa um marco divisório no trato da
questão da infância e da juventude no Brasil.
A citada doutrina aliada ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990
representou uma vitória, uma vez que com o surgimento desse importante instrumento
legislativo, efetivou-se a proteção infanto-juvenil, tais como a abordagem as questões
relativas às crianças e aos adolescentes sob a ótica dos direitos humanos, e a aplicação das
medidas socioeducativas como meios de responsabilização e ressocialização imputados ao
adolescente autor de ato infracional.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conhecido como um instrumento de
tutela, voltado para a realização da lídima justiça em face de tão relevante setor da sociedade,
foi sancionado em 1990 e baseia-se, por um lado no arcabouço conhecido como Doutrina de
Proteção Integral da Infância, onde foi firmado um compromisso de assegurar a proteção à
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infância e a melhoria de suas condições de vida em termos de saúde, condições sanitárias,
valorização da família, erradicação da fome, dentre outros. Tratava-se, pois, segundo Lamarão
e Britto (1994) de “superar a falta de regras claras, universais no atendimento a criança e ao
adolescente, fato que ensejava a implementação de políticas sociais e práticas jurídicas que só
propiciavam a discriminação e a arbitrariedade”.
A justificativa para este trabalho encontra suporte na contradição existente entre a nova
política de atendimento da infância e juventude contemplada no ECA e a realidade vivida por
inúmeras crianças e adolescentes que cometem atos infracionais. Urge ressaltar que muitas
vezes o meio socioeducativo não assegura as garantias básicas estabelecidas no Estatuto ao
adolescente autor de ato infracional. Partindo desse pressuposto, é fundamental o estudo da
aplicabilidade das medidas socioeducativas como alternativa para reinserção social, de modo
que garanta os direitos previstos no ECA e também desfaça a ideia semeada na sociedade: a
impunidade dos adolescentes em conflito com a lei.
Como objetivo geral desse estudo, pode-se destacar a aplicabilidade, assim como a
eficácia e importância das medidas socioeducativas para responsabilização e ressocialização
dos adolescentes em conflito com a lei, especificando seus aspectos promissores perante o
adolescente infrator, com base em jurisprudências, doutrinas e legislações, salientando a
averiguação das políticas e ações necessárias em prol da inclusão do adolescente infrator na
sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
A proposta metodológica para empreender o estudo em foco condensou a reunião de
bibliografias referente à Legislação que rege e ampara crianças e adolescentes no Brasil. Para
além, foram utilizadas obras específicas sobre o tema, resultantes de teses e dissertações.
A pesquisa foi centrada, de início, no estudo da Constituição Federal de 1988 no que
tange a proteção às Crianças e Adolescentes, uma vez que a Carta Magna serviu como uma
das bases para fundamentação da Legislação que hoje ampara o segmento infanto-juvenil no
Brasil, em especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.
Em seguida foi analisado o Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial no que
concerne às Medidas Socioeducativas, que visam a ressocialização dos jovens por meio de
medidas, tais como trabalho, esporte, lazer, dentre outros. A análise destes instrumentos foi
imprescindível para se ter uma ideia da evolução que vem incidindo sobre o objeto de

Artigos

Ciências Humanas

12353

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

pesquisa, principalmente no que pertine à concretização das mesmas e sua aplicabilidade em
prol da reinserção social.
Em ato contínuo, foram analisados trabalhos científicos-tais como artigos, Trabalhos de
Conclusão de Curso, Teses, Dissertações dentre outros - já empreendidos com base nessa
perspectiva de desfazer a ideia falsa de que o Estatuto teria se transformado em um
instrumento de impunidade.
À luz do referencial teórico estudado, procedeu-se a uma análise das finalidades das
medidas socioeducativas que a Legislação propõe, pois só assim foi possível criticá-las, bem
como indicar o que não estava sendo operacionalizado com eficiência e sugerir alternativas
para minimizar as dificuldades existentes ratificando a ideia de que embora o adolescente não
responda por seus atos delituosos perante a Corte Penal, essa circunstância não o faz
irresponsável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temática “Medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente” é
objeto de muitos trabalhos, uma vez que suscita diversas discussões e compreende um leque
de opiniões acerca de sua aplicabilidade. No Brasil, a assistência à criança e ao Adolescente
no contexto jurídico sempre foi alvo de grandes discussões e polêmicas, principalmente no
que concerne ao posicionamento destes sujeitos enquanto vitimadores. Enquanto objeto de
estudo do presente trabalho representam um modelo de responsabilização para os
adolescentes com o objetivo de proporcionar seu desenvolvimento como pessoa e como
cidadão.
O advento da Lei nº 8069/90, consagrada como Estatuto da Criança e do AdolescenteECA, assim como a Constituição Federal de 1988, consolidou como pârametro a Doutrina da
Proteção Integral, celebrando importantes conquistas e avanços no que se refere à
responsabilidade menoril, ao passo que também estabeleceu medidas socioeducativas de
recuperação aos adolescentes em conflito com a lei como meio de diminuir os índices de
criminalidade praticados por eles.
Diante do exposto é de suma importância enfatizar a contribuição que o ECA teve no
sentido de garantir os Direitos da Criança e do Adolescente. Com base no entendimento de
Costa (1995) O Estatuto além de introduzir novos conteúdos no elenco de ações da política de
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atendimento, como defesa jurídico-social e a assistência médica e psico-social às crianças e
adolescentes vitimizados, reorganiza o campo das políticas públicas.
Em linhas gerais, Liberati (2003) preleciona que: “A medida socioeducativa é a
manifestação do Estado, em resposta ao ato infracional, praticado por menores de 18 anos, de
natureza jurídica impositiva, sancionatória, e retributiva, cuja aplicação objetiva inibir a
reincidência, desenvolvida com a finalidade pedagódica-educativa”. Faz-se oportuno registrar
que sua aplicação é estabelecida pelo Juiz da Infância e da Juventude, conforme entendimento
baseado na Súmula 108. do STJ, cuja ementa dispõe: “A

aplicação de medidas

socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do
juiz”.
Ademais, quando da aplicação magistrado, deve levará em conta, a conduta do
adolescente atrelada à sua condição pessoal (personalidade, costumes, meio familiar e social e
capacidade para cumprimento das medidas impostas), além disso, deve avaliar dentre outros
requisitos, as circunstâncias e a gravidade da infração.
Posto isto, compreende-se que as medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a
lei são aplicadas e operadas de acordo com as características da infração, circunstâncias sóciofamiliares e disponibilidade de programas e serviços promovendo estratégias pedagógicas e
transdisciplinares que favoreçam o desenvolvimento pessoal pelos valores humanos.

A natureza jurídica das medidas socioeducativas tem dividido opiniões. De um lado
posicionam-se os que defendem que a medida socioeducativa é despida do caráter
sancionatório. No entanto, por outro lado há os que sustentam que as medidas socioeducativas
possuem caráter de natureza coercitiva e aspectos educativos.
Diante do exposto, impõe-se observar que a aplicabilidade das medidas socioeducativas
reflete uma reposta estatal ao autor de ato infracional, sendo, portanto, a forma de
responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei.
A saída para diminuir os índices de violência praticados por crianças e adolescentes,
portanto, não é diminuir a maioridade penal, mas, discutir o procedimento de execução das
medidas aplicadas a eles, aperfeiçoando seu funcionamento e corrigindo as falhas que deles
possam surgir, bem como as medidas de prevenção da inserção destes indivíduos em uma
vida marginalizada.
Diante disso, é salutar que haja adequação na implementação e execução das medidas
socioeducativas como já proposto anteriormente, pois se forem adequadamente postas em
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funcionamento, serão o meio mais viável de dá a resposta de responsabilização compatível
aos adolescentes em conflito com a lei, da mesma forma que serão os meios mais eficazes
diante dos atos praticados.
Além disso, a outra solução seria atribuir à família, à sociedade e ao Estado o dever de
investir em políticas públicas que assegurem a inclusão social, garantindo, dessa forma, a
cidadania plena com oportunidades de emprego no mercado de trabalho, profissionalização,
saúde, cultura, moradia, lazer entre outros direitos garantidos pela Magna Carta.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, pode-se concluir que a doutrina da proteção integral garantiu às
crianças e aos adolescentes uma proteção especial. Com o advento da CF de 88- que
recepcionou os fundamentos citada doutrina- tornou-se mais complexa a fórmula legal para
responsabilização diferenciada desses sujeitos, tendo em vista que a adolescência, como já
visto, é o período de desenvolvimento da personalidade do jovem, é o momento que eles
absorvem as influências do meio em que convivem.
Entretanto, esse tratamento diferenciado de responsabilização gera uma sensação de
impunidade na sociedade em geral. Diante disso, o questionamento sobre a inimputabilidade
ao adolescente autor de ato infracional, a que se refere o código penal brasileiro significa
irresponsabilidade, gera a negação de forma que foi explanada no decorrer do estudo quando
se tratou da aplicabilidade das medidas socioeducativas, permitindo-se concluir que os
adolescentes são inimputáveis, mas não são impunes.
Todavia, cumpre enfatizar que essa sensação de impunidade advém da própria proposta
pedagógica e ressocializadora de responsabilizar o adolescente em conflito com a lei, fato que
gera a idéia equivocada de que os adolescentes não pagam pelos atos praticados. Porém, é
certo que o ECA se apoia num modelo que, por um lado, introduz o caráter garantista do
processo e reconhece garantias de um julgamento inerentes ao processo penal e outras
próprias das pessoas em desenvolvimento; por outro, atribui ao jovem uma responsabilidade
em relação a seus atos.
Em razão disto, deve ser rebatida essa falsa ideia de que os adolescentes não respondem
por seus atos, pois embora não estejam sujeitos ao Código Penal por serem inimputáveis, são
responsabilizados de acordo com a Legislação especial prevista no ECA, e se submetem à
aplicabilidade das medidas socioeducativas fundamentada em estruturas pedagógicas em prol
de sua ressocialização no meio social.
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Contudo, insta salientar que a eficácia da aplicabilidade dessas medidas deve contar
com a união dos entes de responsabilização da infância e da juventude: o Estado, a sociedade
e da família somando-se a eles as diversas propostas de educação e inclusão social, de modo a
propiciar a efetiva realização de ações em prol da reinserção social do jovem.
A conclusão nos mostrou que a criminalidade, por parte dos jovens, é baixa, não sendo
cometidos crimes graves ou ainda, de grande violência, sendo que apenas 10 % dos crimes
cometidos no Brasil são praticados por jovens. Concluiu-se ainda que entre os atos
infracionais mais praticados destacam-se aqueles análogos aos de crimes contra o patrimônio,
e que quando da prática do ato a maioria dos jovens eram usuários de drogas.
Com base nos dados acima apresentados, é premente a necessidade de políticas
públicas que direcionem suas ações para a autonomia dos indivíduos, bem como o
fortalecimento dos vínculos entre os componentes das famílias, em especial as que vivem em
situação de pobreza, miséria e por conseqüência, como já mostrado, em situação de risco.
Por fim, cabe dizer que outro não poderia ser o entendimento acerca da aplicabilidade
das medidas socioeducativas, senão o de se configurar o meio mais viável de responsabilizar e
ressocializar o jovem autor de ato infracional, muito embora a realidade mostre que para
efetivação e eficácia do sistema socioeducativo, deve haver a execução de projetos
pedagógicos objetivando reintegrar o adolescente ao meio social aliados ao conjunto de
políticas públicas garantidoras de saúde, educação, cultura emprego e moradia.
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RESUMO: O presente artigo faz parte de um projeto de pesquisa, o qual está em fase inicial,
desenvolvido no Campus São Gonçalo do Amarante do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte. O objetivo deste estudo é analisar o perfil social e profissional, bem como a trajetória
dos servidores vinculados à Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e
1937. Essa análise é feita a partir da análise documental de documentos históricos datados do
período referido, podendo ser: termos de posse, diários de classe, livros de assentamento de
pessoal, fotografias e relatórios ministeriais. A partir da análise documental pretendemos
atender ao referido objetivo, inserindo os dados presentes nesses documentos em um banco de
dado na WWW, o qual permitirá uma visualização mais rápida e precisa dos dados, ajudandonos a analisar de maneira mais detida quem foram os homens e mulheres que trabalharam na
Escola de Aprendizes de Natal. Espera-se com esse trabalho traçar o perfil social e
profissional desses servidores.
Palavras–chave: Análise, Natal, Perfil, Servidores.

THE APPRENTICES SCHOOL OF NATAL AND ITS SERVERS: A
PROFILE ANALYSIS (1909-1937)
ABSTRACT: This article is part of a research project, which is in its initial phase, developed
in Campus São Gonçalo do Amarante of Instituto Federal of Rio Grande do Norte. The
objective of this study is to analyze the social and professional profile as well as the trajectory
of servers linked to the School of Apprentices of Natal, between the years 1909 and 1937.
This analysis is done from the desk review of historical documents dating from the period
above, may be: terms of office, class diaries, personal settlement of books, photographs and
ministerial reports. From the analysis of documents we intend to meet the above objective by
entering the data contained in these documents in a data bank on the WWW, which allows for
faster and accurate viewing data, helping us to analyze in a more detailed way who were men
and women who worked on School of Apprentices of Natal. It is hoped that this work tracing
the social and professional profile of these servers.
KEYWORDS: Analysis, Natal, Profile, Servers.
INTRODUÇÃO
No ano de 1909 foram criadas, a partir do Decreto nº 7.566/1909, pelo então Presidente
da República, Nilo Peçanha, as Escolas de Aprendizes Artífices – EAA. O referido
presidente, inspirado nos modelos de educação profissional para o ensino primário nos países
desenvolvidos da época, tinha planos, mesmo antes de presidir, de criar essas escolas por todo
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país. Dessa forma, as EAA foram distribuídas pelas capitais dos dezenove estados brasileiros,
sendo elas inauguradas no decorrer de 1910. Em Natal, a Escola se instalou em janeiro desse
ano, no antigo Hospital da Caridade, onde atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal.
Sendo inicialmente destinada aos denominados "desfavorecidos de fortuna", como
expunha o decreto de criação das Escolas, de nº 7.566/1909, a Escola objetivava retirar os
rapazes que viviam no campo da miséria da sociedade e inseri-los no âmbito industrial,
através do ensino primário aliado ao ensino de ofícios específicos, os quais eram, na época, de
importância elevada para o mercado industrial e de serviços no Brasil. Dentre os ofícios
oferecidos nas Escolas de todo o país, em Natal foram escolhidas as oficinas de Alfaiataria,
Funilaria, Marcenaria, Carpintaria e Sapataria.
Ocorreu entre os anos de 1909 e 1937 a primeira fase da educação profissional no
período republicano. É nessa fase que foi inaugurada a Escola de Aprendizes Artífices de
Natal, a qual teve como umas de suas principais características o disciplinamento dos alunos,
o que, certamente, associa-se aos elevados índices de evasão verificados no período em
análise. É importante destacar que nesse período o corpo discente era formado apenas por
jovens do sexo masculino.
Em virtude do projeto de pesquisa realizado no IFRN – São Gonçalo do Amarante
acerca do perfil socioeconômico dos alunos da Escola de Aprendizes Artífices de Natal,
podemos, hoje, entender melhor quem eram esses aprendizes desfavorecidos de fortuna. A
partir dos livros de matriculas datados de 1924 a 1933, obteve-se o preenchimento dos dados
acerca dos discentes da referida escola (no total foram 1418 alunos registrados em planilhas e
em um banco de dados da web).
As fontes pesquisadas dispõem de dados os quais abordam aspectos como moradia –
inclui estado, bairro, rua e, quando disponível, número –, filiação – bem como profissão do
responsável – e dados gerais do aluno. Foi possível entender os motivos pelos quais se tem
elevados índices de evasão escolar nessa primeira fase da educação profissional, e qual o
papel dos rigorosos padrões disciplinares dessa escola.
Cabia à Escola de Aprendizes de Natal, bem como as de todo o país, formar operários e
contramestres, a partir do fornecimento do ensino prático e os conhecimentos técnicos
necessários aos menores que pretendessem aprender um ofício. (BRASIL, 1909)
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Para isso a instituição não é formada apenas por alunos, mas também por servidores.
Sejam eles, entre outros, vigias, faxineiros, diretores ou mestres, todos tinham um papel
importante a desempenhar na EAA. E são a estes sujeitos que se pretende dar foco, bem como
àqueles que compuseram o corpo docente da Escola de Aprendizes de Natal.
Quem eram esses homens e mulheres que fizeram parte da história da Escola de
Aprendizes? De que maneira diretores, professores e mestres estabeleciam e mantinham a
disciplina do ambiente escolar? Acreditamos que as fontes pesquisadas, cujas informações
serão organizadas a partir do banco de dados, nos permitirão responder a tais questões, de
maneira similar ao que foi feito anteriormente em relação aos aprendizes.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto toma como base a análise documental, destacando-se entre as fontes
pesquisadas os termos de posse de funcionários, os livros de assentamento de pessoal, e os
relatórios ministeriais, produzidos entre 1909 e 1937.
Ainda nessa vertente poderemos encontrar dados que contribuam para a compreensão
das causas que contribuíram para o alto índice de evasão, bem como o porquê de tantos
alunos serem eliminados “a bem da ordem”, “a bem da decência” ou “a bem da disciplina”,
como é visto nos livros de matrículas utilizados como fonte de dados para o projeto de
pesquisa. Isso é importante, pois evidencia a relação entre mestres e aprendizes, bem como
com todo o corpo docente. Qual seria então a importância de um vigia para uma escola
daquele período? Quais os mecanismos usados para vigiar os alunos? Qual a relação entre as
práticas desses profissionais com os índices de evasão? Quais gêneros compunham o corpo de
servidores? Haviam mulheres trabalhando nessa Escola? Estas dentre as demais questões
relevantes à gestão do conhecimento obtido a partir da catalogação dos dados serão levantadas
e respondidas ao decorrer do desenvolvimento do projeto, agora com novo foco.
Posteriormente à análise documental será realizada a inserção dos dados dos servidores
presentes nos documentos em um uma planilha do Excel, para uma leitura analítica inicial.
Para que dessa forma se tenha um melhor controle das informações em questão ao serem
transportadas para um banco de dados na World Wide Web (WWW). Este banco já foi
desenvolvido e usado para o preenchimento dos dados acerca dos alunos da EAA em um
outro projeto de pesquisa feito pelos mesmos autores.
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É importante frisar que embora os termos de posse aos quais temos acesso
compreendam o recorte temporal estabelecido pela pesquisa, como forma de agregar mais
informações, utilizaremos de outras fontes documentais e históricas, como os relatórios
ministeriais, produzidos anualmente, os quais apresentam vários dados sobre as Escolas de
Aprendizes e seus respectivos frequentadores. Como fonte principal, os termos de posses
estão retratados, como exemplo, na Figura 1.

Figura 1: Termo de posse datado de 1909. IFRN, 2016.
O texto contido na Figura 1 nos diz: “Termo compromisso que assina o cidadão Virgilio
Vieira de Mello, para exercer o cargo de Porteiro Continuo da Escola de Aprendizes Artífices
deste estado”. Podemos considerar dois dados principais ao analisarmos e transcrevermos as
palavras contidas neste material: o nome do servidor e seu respectivo cargo. É a partir dessa
análise documental que extraímos, dentre estas informações, demais as quais nos possibilita
um entendimento da realidade do período e dos sujeitos estudados.
Outra fonte relevante são os registros fotográficos. Neles podemos observar
características do momento estudado, destacando suas peculiaridades, bem como os aspectos
comportamentais da época. A Figura 2 se trata de um registro fotográfico dos primeiros
funcionários da Escola.
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Figura 2: Registro fotográfico dos primeiros servidores da
EAA de Natal/RN. IFRN, 2016.
No registro fotográfico acima podemos retirar alguns dados, da mesma maneira como
foi exemplificado com os termos de posse. Ao analisarmos a fotografia pode-se perceber
ligeiramente o quantitativo de servidores do gênero masculino o qual se sobressai ao do
feminino, e esse fato pode revelar aspectos relevantes quanto à época. Outros pontos os quais
poderiam ser abordados seriam a maneira como esses servidores se vestem, sua fisionomia,
sua etnia, seu semblante, entre outros aspectos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do estudo do estado da arte não se encontra, até então, obras que enfatizem o
perfil dos servidores dessa Escola, muito embora se tenha trabalhos relevantes já produzidos
sobre a História da Educação profissional no Brasil e no Rio Grande do Norte, a destacarem o
contexto histórico do período em questão, a realidade política que propiciou a criação das
Escolas de Aprendizes, bem como a trajetória que essa instituição tomou ao decorrer do
tempo, sem contudo, devemos frisar, analisarem o perfil dos servidores que fizeram parte da
história da escola.
Uma das questões mais relevantes dessa pesquisa é tratar de entender quem eram as
pessoas que compunham o corpo de servidores da Escola de Aprendizes. Quem eram esses
homens e mulheres? Como a disciplina era empregada por estes no ambiente escolar?
Acreditamos que as fontes pesquisadas, cujas informações serão organizadas a partir do banco
de dados, nos permitirão responder a tais questões, de maneira similar ao que foi feito
anteriormente em relação aos aprendizes.
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Esperamos, com o projeto, definir com maior clareza o perfil dos profissionais que
atuaram na Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos de 1909 e 1937.
Vale destacar que os dados analisados ficarão salvos em uma base de dados na internet,
a qual, posteriormente, poderá ser acessada por pessoas interessadas em pesquisarem sobre o
tema abordado na pesquisa.
CONCLUSÕES
O objetivo geral do projeto de pesquisa, desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte campus São Gonçalo do Amarante, o qual
embasa este trabalho cientifico é de analisar o perfil social e profissional, bem como a
trajetória dos servidores vinculados à Escola de Aprendizes Artífices de Natal, entre os anos
de 1909 e 1937. De tal forma, pode-se dizer que a partir dos métodos que estão sendo e serão
utilizados no desenvolvimento da pesquisa, tal meta poderá ser concretizada.
Pouco se sabe sobre os servidores que participaram da formação e histórico da EAA, e
é a partir dessa realidade que surge o interesse em pesquisar nessa temática. Por ser um tema
pouco discutido no cenário local, e levando em consideração que essa Escola é a base, o
início, do que hoje se conhece como Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o tema é rico
em discussões as quais se aprofundadas podem fornecer informações que fazem compreender
os antecedentes da atual instituição.
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A ESCOLHA PELA DOCÊNCIA A PARTIR DA VOCAÇÃO E
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RESUMO: Este trabalho retrata um viés da vida docente que considera as atividades laborais nos ambientes
escolares como determinantes de comportamentos nos outros aspectos da vida cotidiana. Aborda o aspecto
entrada na carreira as considerações aqui apresentadas objetivam descrever os motivos que influenciaram a
escolha pela docência dos professores que atuam no ensino técnico do Campus Petrolina do IF Sertão PE.
Buscou-se localizar fatores que supostamente determinaram a opção pelas salas de aula nas mais diversas áreas
de conhecimento. Foram considerados os estudos sobre carreira docente que tratam da intenção de explicar as
como acontece a decisão pelo magistério. Especificamente houve a pretensão de buscar nas histórias de vida dos
professores estudados fatores que contribuem para as escolhas concernentes ao ingresso e permanência na
profissão. Por meio de entrevistas semiestruturadas foram ouvidos professores que atuam na área de estudo
dando ênfase ao aspecto decisão pelo magistério.
Palavras-chave: ensino técnico, profissionalização, vida docente
ABSTRACT: This work is a cutout of a larger study on teaching life that considers work activities in school
environments as determinants of behavior in other aspects of everyday life. Addresses the entrance aspect of
career considerations presented here aim to describe the factors that influenced the choice of the teaching of
teachers who work in the integrated high school Campus Petrolina do IF Sertão PE. It sought to find factors that
supposedly determined by the option classrooms in several areas of knowledge. the studies were considered on
teaching career dealing with an attempt to explain as it is the decision by the magisterium. Specifically there was
the intention to seek the life stories of teachers studied factors contributing to the choices concerning the entry
and stay in the profession. Through standardized interviews were heard teachers who work in the study area
considering emphasizing the aspect of decision by the magisterium.
Keywords: professionalization, teaching life, technical school

INTRODUÇÃO
Os sujeitos são simultaneamente seres genéricos e seres particulares, segundo Heller
(1992), e suas histórias de vida se concretizam muitas vezes a partir das escolhas
profissionais. O entrelace entre profissionalização e vida cotidiana possibilita a formação de
seres concretos que vivem constantemente em construção e reconstrução de novos valores,
perspectivas e projetos. Esse processo acontece pela reinterpretação de elementos oriundos de
tradições diversas, articulados através de determinados valores que lhes conferem lógica e
coerência. A maneira como o docente constrói a sua imagem pessoal a partir de sua profissão
muitas vezes interfere na definição de suas relações de trabalho e desenvolvimento de suas
atividades pedagógicas. A imagem que o professor constrói de si mesmo e perante a sociedade
faz parte do processo construtivo de sua identidade profissional.
Segundo Gatti (1996) as construções de identidade subsidiaram a maneira como o
homem se coloca perante o mundo e diante das relações de trabalho.

Partindo

desse

pressuposto buscou-se descrever os motivos que originaram trajetórias de vida docente de
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profissionais atuantes no ensino técnico do Campus Petrolina do IF Sertão PE. Todo o
processo caracterizou-se como uma abordagem das histórias de vida docente enfatizando o
cunho narrativo considerando a premissa de que os problemas podem ser estudados e as
práticas repensadas por meio da observação objetiva e minuciosa dos fatos. O modelo de
profissional idealizado pela sociedade não condiz com a realidade da sociedade da informação
e do conhecimento. Observa-se que a entrada na carreira gera uma tensão pela
responsabilidade assumida e com as experiências vividas essas situações vão tomando outras
nuances. Acrescentando-se a esse contexto as problemáticas do mundo do trabalho.
O suporte é o espaço em que, treinado (...) "aprende" a sobreviver (...) num
tempo de dependência (...) que é necessário ao ser humano para as mesmas
coisas. Quanto mais cultural é o ser maior (...) sua dependência de cuidados
especiais. (FREIRE, 2002, p.56)

A profissão docente apresenta, desde suas primeiras organizações, características bem
específicas independentes do contexto social, político, econômico e cultural em que está inserida. A
educação formal advinda desses moldes por sua vez é emoldurada pelas ações que se desenrolam a
partir desses parâmetros sociais. Um professor ao assumir suas funções em sala de aula começa a
delinear sua nova identidade perante o mundo que o cerca e não apenas o mundo do trabalho. Freire
(2002) afirma que ensinar exige consciência do inacabamento. As ideias de HUBERMAN, 1995
apud, ENCORE, 2004 configuraram-se como principais subsídios para delinear as bases do
presente estudo. O autor classifica, sem engessar, a vida funcional docente em etapas que integram
ciclos de vida identificando assim percursos em momentos da carreira docente desde a entrada na
carreira até as lamentações e o desinvestimento. Ressalta-se que sua proposta é válida para um
grande número, ou até mesmo para a maioria dos elementos de uma população estudada, mas nunca
para a totalidade dessa população. Segundo Holly (1992) o modo de pensar, sentir e atuar dos
professores é influenciado pelo que eles são como pessoas, pelos seus diferentes contextos sociais
onde crescem, aprendem e ensinam. Porém, Dubar (1997) destaca o caráter dinâmico da identidade
profissional, sempre em mutação em sua relação constante com questões como as taxas de
desemprego, os níveis escolares, as origens sociais, as transformações tecnológicas como também a
transição entre conclusão dos estudos e a busca de uma atividade no mercado de trabalho.

Nóvoa (1992) estabelece a relação entre profissionalização do professor, a construção de sua
identidade e a sua história de vida. Mostra também que a racionalização do ensino impôs a
separação entre o eu pessoal e o eu profissional do professor, estimulando sua crise de identidade, e
localiza o início desse questionamento em meados da década de 80 quando foi difundida a ideia que
“o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor”.
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O presente estudo foi desenvolvido com professores que atuaram no ensino médio integrado e
que estão enquadrados como professores de “Ensino Básico, Técnico e Tecnológico”. Adotou-se a
expressão “educação técnica” relaciona-se ao saber fazer, preparando o aluno para “exercer suas
capacidades laborativa” (Laudares, Fiúza & Rocha 2005, p.65) e ligada ao preparo para exercício em
determina profissão. A expressão “educação tecnológica” está ligada a uma concepção ampla e
universal de formação, buscando o desenvolvimento integral do trabalhador, priorizando a formação
de consciência crítica, o domínio de princípios científicos e tecnológicos, o desenvolvimento de
habilidades socioafetivas, cognitivas e éticas. Profissionalidade é “a afirmação do que é específico na
ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que
constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1999, p. 65). A pesquisa inicial foi
planejada para envolver professores da área técnica nos quatro cursos de ensino médio vivenciados
atualmente no Campus Petrolina: edificações, eletrotécnica, química e informática.

MATERIAL E MÉTODO
A metodologia norteadora das atividades teve cunho qualitativo com esguelhas narrativas
assim possibilitando a reconstrução de elementos de autobiografia dos professores pesquisados que
fundamenta o objeto de pesquisa. André (1997, p.72) “o pesquisador ao visualizar histórias de vida
de contexto narrativo considera que há compartilhamento de histórias de outros sujeitos na busca de
uma identidade”. Todavia caracterizou-se primordialmente como uma pesquisa descritiva.
O trabalho teve início com um Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) que estudou os ciclos
de vida docente convidando os professores do ensino médio integrado para que falassem das etapas
de carreira evidenciando as etapas início da carreira, consolidação da carreira, balanço da carreira e
preparo para aposentadoria. Para esse artigo recortou-se a primeira etapa, ou seja, o início da
carreira com ênfase na escolha pela docência por parte dos professores que cursaram licenciaturas.
Para viabilizar o estudo quando o projeto inicial estava em voga foi feita inicialmente uma pesquisa
documental junto a Direção Geral de Pessoas (Reitoria do IF SERTÃO) sobre a contratação de
professores para o Campus Petrolina no período de janeiro de 1993 a janeiro de 2013. Nesse
momento foram registradas suas áreas de formação técnica desses professores considerando as
ideias de Moreira (2006) quando afirma que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa
bibliográfica. A principal diferença entre ambas está na natureza das fontes.
Em seguida foram selecionados e convidados formalmente os professores participantes do
projeto e suas perspectivas de estudo. Após o aceite foi constituída uma agenda de participação dos
professores colaboradores para entrevistas. Numa próxima etapa foram feitas entrevistas
semiestruturadas com os professores em estudo visando conhecer a história de vida e a opção pela
carreira docente com ênfase nos elementos que foram determinantes na decisão pela docência.

Artigos

Ciências Humanas

12368

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Adotou-se uma questão norteadora das entrevistas: “quais os fatores foram determinantes na sua
decisão pela carreira docente?”. A pergunta objetivou ativar as memórias docentes no sentido de
buscar em sua história de vida a melhor, mais completa ou mais significativa resposta. Para Ghedin
(2008, p.143).
Conhecer envolve desvendar, na intimidade do real, a intimidade do próprio
ser, que cresce justamente porque a ignorância se vai dissipando diante das
perguntas e respostas construídas por si próprio, na qualidade de sujeito
entregue ao conhecimento, o qual se mostra inerente à compreensão do
próprio ser no mundo.

A fase de “entrada na carreira” consiste em o professor dar-se conta da distância entre o
idealizado enquanto aluno do curso de formação e a concreta condição de trabalho. Porém durante as
entrevistas os participantes também foram incentivados a falar sobre a fase de “estabilização” que
indica um momento de maior estabilidade até mesmo de consolidação na carreira escolhida; a fase da
“diversificação” quando o professor “se” autoriza a experimentar e a diversificar métodos de trabalho
e de avaliação o que permite quebrar a rigidez de atuação do professor. E por fim puderam, caso
desejassem “pôr-se em questão”, ou seja, fazer um balanço da docência e seus condicionantes. Os
dados obtidos nas entrevistas foram compilados e os resultados registrados em formulários que
permitiam separar as falas e assim possibilitar a visualização das respostas com clareza e compor
respostas efetivas. Considerando a questão norteadora das entrevistas, doiss aspecto foi muito
destacado: vocação e tradição familiar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das entrevistas que intencionavam responder à questão norteadora
apontaram quase de forma unânime para os dois elementos que de certa forma se misturam à
história da docência: a vocação e a tradição familiar. Não serão citadas nas discussões as falas
ou opiniões dos docentes, serão apresentados os aspectos apontados como elementos
determinantes da entrância na carreira docente e suas singularidades. Buscou-se um
aprofundamento dos temas tendo em visto a continuidade dos estudos sobre o tema.
VOCARE, A VOCAÇÃO
Considerando o número expressivo de professores que citou a “vocação” como motivo da
escolha pela carreira docente cabe explicar o que pode ser considerado esse elemento, por vezes tão
subjetivo, que abre espaços para muitas interpretações. A vocação é um termo derivado do verbo no
latim "vocare" que significa "chamar", é uma inclinação para exercer uma determinada profissão ou
um talento (aptidão natural) para executar algo. O sentido original expressa um chamado espiritual
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para que as pessoas sigam uma religião ou uma missão divina destinada a alguns cristãos para
exercerem o sacerdócio.
A vocação não partiu do ser humano nem porque ele decidiu ser chamado;
sua escolha não foi uma preferência entre alternativas; em vez disso, o
chamado de Deus foi inconfundível, ecoando como uma imperiosa intimação
de Deus, de maneira que não lhe restou alternativa, senão obedecer
(JOWETT, 1969, p. 11).

Acredita-se que falar em vocação contribui de certa forma para responder a uma espécie de
fortalecimento da própria docência.
A vocação também não é escolhida, porém não seria correto dizer que me
encontro com ela; antes ela me encontra, me chama, e correlativamente a
descubro; não me é imposta, e sim apresentada, e embora não esteja em
minhas mãos ter ou não ter essa vocação, permaneço frente a ela com uma
essencial liberdade: posso segui-la ou não, ser fiel ou infiel a ela (MARÍAS,
1983, p.24).

Todavia, colocar a escolha de um ciclo de vida, por vezes de mais de trinta anos, em um
elemento subjetivo como a vocação segue um roteiro clássico, quase jesuítico, de escolha sem
considerar as consequências. Nóvoa (1999) afirma que a origem da discussão sobre a
profissionalização docente está presente a partir do século XVIII quando decisões tomadas instigam a
imagem social do professor até o Século XX. Discutia-se, por exemplo se o professor deveria ser leigo
ou religioso, escolhido ou nomeado. Ainda, segundo Nóvoa (1999), não houve, a partir de então,
mudanças significativas nos valores originais da profissão ou em suas normas de conduta e assim a
docência moderna foi construída em parâmetros vicinais ao sacerdócio que por sua vez estão muito
próximo a “vocação”.
Um educador, quando consegue, com uma conversa ao pé do ouvido,
transformar rebeldia em desafio, quando, através das letras consegue
transformar vergonha em orgulho, impossibilidade em desafio, anomia em
História, é efetivamente um deus, e pobre dele se não se sentir como tal. (...)
É um deus com pés de barro (CODO, 1999, p. 368).

Responder que a vocação é elemento basilar de escolha parece ser uma resposta simplista
diante da complexidade imbricada nas práticas cotidianas da profissão docente. Refletir sobre o que
significa, de fato, essa escolha e suas consequências requer a necessidade de aprofundamento
conceitual constante.
O professor acredita poder melhorar a realidade através do trabalho. Ele
acredita nisso e investe na construção de um ideal. Ele trabalha arduamente
além das horas remuneradas, conversa com pais e com profissionais para
“salvar” alunos, enfim, toma voluntariamente uma série de medidas em busca
de garantir a realização do seu “ato divino”. Em função desse ideal, sempre
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se conseguem novos candidatos à docência, e os antigos, por mais cansados
que estejam, continuam fiéis ao exercício de sua profissão. (LENGERT,
2011, p.8).

Porém, se for considerado que a escolha pela docência pode acontecer em qualquer momento
da vida e não apenas nos anos finais do ensino médio ou durante os cursos de graduação não há
momentos de ponderação sobre vantagens e desvantagens da escolha. Arroyo (2000) acredita que a
ideia de vocação para o magistério não seria tão somente um resquício de uma visão religiosa que
ainda perdura no imaginário social e na autoimagem. Antes, segundo o autor, essa ideia poderia estar
presente no próprio conceito de profissão, de professor, de profecia.
A “vocação” depende da construção de um imaginário pessoal e não pode ser considerada
apenas elemento subjetivo sobretudo em relação às escolhas em relação à profissão docente.
Provavelmente ao afirmar que escolheu a carreira considerando inicialmente a vocação o professor
ficou perdido no conflito entre a desvalorização salarial e a responsabilidade social considerando que
mesmo sem remuneração que realmente pague pelos serviços o docente continua nas salas de aulas
exercendo seu ofício assemelhando-se novamente ao sacerdócio cuja discussão começou no século
XVIII.

A propensão pela docência é sistemática e não pode ser descrita somente pelo prisma

vocacional individual numa progressão incomplexa.
Mesmo na sociedade da informação e do conhecimento é comum que os professores falem de
aspectos como paixão, amor e vocação para justificar suas atividades laborativas na docência. Não se
pode julgar como sendo um posicionamento negativo quando o docente agrega esses sentimentos nas
justificativas. Pelo contrário, ao lidar com pessoas em formação esses aspectos geram relações de
respeito e ajudam ao indivíduo aprendiz a solidificar aprendizagens que vão além dos conteúdos
programáticos. Esse aspecto poderia adentrar o campo negativo se o docente que se diz vocacionado
não tivesse nenhum compromisso com a formação contínua ou fosse totalmente relapso com seu
compromisso diante das instituições escolas e consequentemente seus alunos.

Nas

falas

dos

docentes entrevistados e nas diversas fontes que discutem o tema é comum encontrar professores que
afirmam amar a profissão, mas que buscaram ir ao limite da formação se qualificando constantemente,
experimentando e inovando.

A VOCAÇÃO E A TRADIÇÃO FAMILIAR
Os estudos sobre tradição familiar, normalmente, voltam-se para grupos privilegiados da
sociedade e descrevem histórias de sucesso de famílias que acumularam riquezas ou determinam
destinos. É razoavelmente comum encontrar estudos dessa naturezas relacionadas à participação
política de determinada família, ou mesmo sobre a importância econômica do grupo familiar num
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contexto histórico. No entanto, é incomum estudos a respeito de um grupo familiar que optou pela
educação. Trabalhos sobre grupos menos privilegiados apenas recentemente têm sido elaborados.

Assim a história da profissão docente é indissociável do lugar que seus
membros ocupam as relações de produção e do papel que desempenhar na
manutenção da ordem social. Os professores não vão somente responder a
uma necessidade social de educação, mas também criá-la. A grande operação
histórica da escolarização jamais teria sido possível sem a conjugação de
vários fatores de ordem econômica e social, mas é preciso não esquecer que
os agentes desse empreendimento foram os professores. (NÓVOA, 1998, p.
75)

Tradicionalmente famílias influentes tinham entre os seus membros profissionais prestigiosos
no contexto social em que estavam inseridos. A partir do início do Século XX, tem início a
“feminilização” do magistério pautado na valorização da moral tornando o ensino, ministrado
pelas mulheres, não como instrução, mas como disciplinador de condutas.
[...] a ênfase do ensino feminino [era] nas boas maneiras, nas técnicas, na
aceitação da vigilância, na aparência, na formação moralista. Coisa adequada
quando o ensino fundamental se destinava às classes populares, pois o que
estava em jogo não era difundir as perigosas luzes do saber, mas disciplinar
as condutas e refrear a curiosidade (CATANI, 1997, p.28)

Nesse sentido, a “vocação” começa a fazer parte do contexto de atuação docente considerando
que houve, pela sociedade, uma espécie de conexão entre da atividade de magistério a um “dom”
feminino embasados no fato de que a mulher gera filhos e cuida de crianças tornando a tarefa de
educar/escolarizar uma função feminina. Nesse contexto, a mulher deveria seguir sua “vocação”. Para
Schaffrath (2000, p. 15) “trabalhar como professora e se sujeitar a uma baixa remuneração fazia parte
do perfil vocacional das mulheres”. Esse é um elemento que contribui para a desvalorização do
profissional da educação e que não aconteceu por acaso no Brasil.
Os professores nunca viram seu conhecimento específico devidamente
reconhecido. Mesmo quando se insiste na importância da sua missão, a
tendência é sempre para considerar que lhes basta dominarem bem a matéria
que ensinam e possuírem um certo jeito para se comunicar e lidar com os
alunos. O resto é dispensável. Tais posições conduzem a, inevitavelmente ao
desprestigio da profissão, cujo o saber não tem qualquer valor de troca de
mercado. (NÓVOA, 2006, p.33).

Ao longo do Século XX essas situações foram sendo calcificadas ao ponto de tornar-se lugarcomum o fato de mulheres serem professores, principalmente nos primeiros anos do ensino
fundamental confundindo-se como uma cuidadora de criança e sendo tratada de “tia”. As escolas
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povoaram-se de mulheres “vocacionadas para o magistério” com formação acadêmica mínima
contribuindo para a construção de um caminho linear composto pela docência e a vida cotidiana do
casamento. Segundo Freitas (2000) a mulher não precisava ter boa formação, bastava-lhe aprender as
primeiras letras e os cálculos aritméticos básicos para assegurar as tarefas do lar. A vocação acabou
ligada às questões de afetividade, cuidado, responsabilidade sobre crianças sem a clara necessidade de
aprimoramento de conhecimentos, métodos e técnicas de inovação do ensino. Uma boa professora
seria, tradicionalmente, a vocacionada.
Todavia, outros fatores se relacionam de forma próxima e abrem espaços não apenas paras as
“vocacionadas”, mas também para os “vocacionados” como empregabilidade, rentabilidade fixa, falta
de opção no contexto social em que está inserido, a mais fácil escolha, sentimento fantasioso de
transformação da sociedade através da autoridade de conhecimento em sala de aula. Segundo Almeida
(1998, p. 82) os “[...] homens também são professores e cuidam da família, porém raramente são
descritos nesses afazeres, como se tal fato devesse permanecer oculto”.
Nesse contexto, os homens marcam a sua atuação, porém sob outro prisma. Para Fernandes
(2004) a escolha profissional não uma decisão exclusivamente individual, mas vinculada a diversos
fatores; por isso, os professores podem ressaltar o gosto pela profissão como principal motivador para
a opção pelo magistério, mas não deixam de destacar outros aspectos como influência da família,
questões econômicas, gosto por crianças e um desejo de transformar. Na visão de Pardal e Martins
(2006), as escolhas profissionais dos alunos são marcadas pelas representações mais típicas do seu
grupo, por isso as pessoas próximas interferem e influenciam nas opções de cada um. Alves (1997, p.
89), destaca que “[...] a razão das aspirações pessoais de ingressar na profissão docente está ligada
tradicionalmente pelas teorias inatistas ou do dom, ao problema da motivação interior – vocação para a
docência. “. Escolhem a profissão docente considerarem que tem vocação para as salas de aula
independente da formação específica para o magistério.

CONCLUSÕES
As opções vocação e tradição familiar não tinha sido consideradas quando o estudo começou.
Todo o esforço foi empreendido em aspectos mais palpáveis para interpretar as muitas facetas da
carreira docente. Acreditava-se que elementos ligados à formação poderiam ser citados de forma bem
clara, porém ficou notório nas falas (entrevistas) que a profissão docente tem uma áurea romântica que
remete os professores a uma espécie de sentimento de salvação ou redenção dos que estão sob sua
responsabilidade inclusive nos técnicos e bacharéis. A paixão pelo exercício do magistério não é tão
fácil de desenhar ou delimitar com opções definidas dentro de um questionário de perguntas fechadas
ou entrevistas semiestruturadas. Tudo vai além do exposto e sempre há um algo mais a desvendar.
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Determinar um ciclo de vida, início da carreira até a aposentadoria, partindo de elementos subjetivos,
como a vocação ou tradição familiar, não é realmente fácil de explicar e deixa uma brecha para que se
possa pensar até que ponto outros aspectos da existência são determinados por sentimentos subjetivos
ou crenças preconcebidas. Pensar que a escolha pela carreira docente é simplista do ponto de vista de
ligar dois pontos, magistério e pessoas, é desconsiderar todo um processo que passa o candidato a
professor que extrapola o limiar da vocação. Não foram apenas aspectos de cunho moral e ético que
promoveram a influência para o sujeito seguir pelas salas de aulas considerando que não se pode
esquecer que qualquer atividade laborativa implica em remuneração o sujeito que se propõe a executála.
Ao ouvir professores que também são técnicos (em outras funções) ou exercem outras
atividades além da docência torna a questão um pouco mais complexa e necessária de aprofundamento
sobre o autoconhecimento do professor que ama sua profissão e faz dela sua vida dentro e fora das
salas de aula. Portanto, há mais aspectos imbricados em todo esse emaranhado de fatos e sentimentos.
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RESUMO: Este trabalho apresenta parte dos resultados do projeto de Iniciação Científica
Júnior – PIBIC -Jr, contemplado no Edital 01/2016 da Propesq do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, sua proposta condiciona uma abordagem da
Etnomatemática, no cultivo e produção do Açaí em comunidades Ribeirinhas no Distrito da
“Ilha de Santana”, distrito localizado no sudoeste do Amapá, no município de Santana, com
uma comunidade que vive em função da pesca e da agricultura familiar como alternativa de
sobrevivência, o açaí produto tipicamente regional tem sido um potencial na economia local,
nesta proposta, aponta-se a necessidade de contribuir com a pesquisa e com os registros no
extremo norte do Brasil através da relação da produção e cultivo do açaí com a
etnomatemática.
Palavras–chave: Etnomatemática, Educação Matemática, Açaí.

THE ETHNOMATHEMATICS GROWING AND ACAI PRODUCTION
IN COMMUNITIES IN RIPARIAN " SANTANA ISLAND "
ABSTRACT:This paper presents part of the results of the Junior Scientific Initiation project PIBIC -Jr contemplated in the Notice 01/2016 of PROPESQ the Federal Institute of
Education , Science and Technology of Amapá, its proposal conditional approach of
Ethnomathematics in cultivation and production Acai in Riverine communities in the district
of "Santana Island ," district located in the southwest of Amapá, in the municipality of
Santana , with a community that lives for fishing and family farming as an alternative for
survival, typically regional product açaí has been a potential in the local economy , this
proposal points to the need to contribute to research and to the records in the far north of
Brazil through the relation of production and cultivation of açaí with ethnomathematics .
KEYWORDS: Ethnomatematics , Mathematics Education, Acai.

INTRODUÇÃO
A Etnomatemática surgiu na década de 70 como uma das alternativas de viabilizar o
ensino, confrontando-se com o ensino tradicional, desta forma, abarca-se a ideia
interdisciplinar com as ciências da cognição, da história, da sociologia que leva em
consideração a matemática aplicada pelos grupos culturais, inserida dentro das temáticas da
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Educação Matemática, proveniente do fracasso do Movimento da Matemática Moderna
(MMM).
Para D’AMBROSIO (2005, p. 99-120);
Tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de
fazer (es) e de saber(es) que lhes permitam sobreviver e transcender, através
de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de explicar, de
conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com (mátema) a realidade
natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está inserido.
D’AMBROSIO (2005, p. 99-120);

A Matemática assumiu se, como exemplo em neutralidade, como sendo uma verdade
científica e instrumento de análise e discussão do mundo físico e social. Esta matemática
disseminada nas escolas e universidades é encarada como sendo a prova da humanidade e que
transcendem culturas, entretanto, cada grupo cultural/social possui uma formação empírica de
relevantes conceitos matemáticos que precisam ser observados como fonte potencial de
solução de problemas.
Para Knijnik (1996, p.110), a abordagem etnomatemática é caracterizada como:A
investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um grupo social
subordinado ( quanto ao volume do capital social, cultural e econômico) e o trabalho
pedagógico que se desenvolve com o objetivo de que o grupo interprete e decodifique seu
conhecimento; adquira o conhecimento produzido pela Matemática acadêmica, estabeleça
comparações entre seu conhecimento e o conhecimento acadêmico, analisando as relações de
poder envolvidas no uso destes dois saberes.
Para RODRIGUES (2000), O estado do Amapá é uma das 27 (vinte e sete) unidades
federativas do Brasil. Em 1637, a região que é hoje o estado de Amapá foi dada a um homem
português, Bento Manuel Parente, ao término do mesmo século, a região foi invadida pelo
ingleses e holandeses que foram expulsos pelos portugueses. No 18º século, os franceses
reivindicaram também a possessão da área e, em 1713, o Tratado de Utrecht estabeleceu as
fronteiras entre o Brasil e a Guiana francesa que, não obstante, não foi honrado pelos
franceses. Os portugueses construíram então uma fortaleza cujo nome foi de São José de
Macapá, para proteger os limites de invasão francesa.
Determinado o território, começou a crescer no 19º século, devido ambos pela
descoberta de ouro na área e por ocasião do ciclo da Borracha, que naquele momento, tinha
alcançado preços internacionais altos. A descoberta de recursos ricos, não obstante, causou as
disputas territoriais para crescer e dá lugar à invasão francesa, em maio de 1895. Em 1 de
janeiro de 1900, a Comissão de Arbitragem, em Genebra, deu possessão da região ao Brasil e
o território foi incorporado ao estado de Pará, sob o nome de Amapá. Em 1945, a descoberta
de grandes jazidas de manganês em Serra do Navio tremeu a economia local. Por uma divisão
territorial nova, a porção de norte de Amapá do Rio de Cassiporé se tornou a Municipalidade
de Oiapoque. Foi desmembrado novamente em dezembro de 1957, com o estabelecimento da
municipalidade de Calçoene. O território do Amapá se tornou um estado através da
Constituição de 5 de outubro de 1988.
A área estudada, com extensão de 2.005,13 ha, está situada na Região Norte do Brasil,
às margens do Canal do Norte e em frente à cidade de Santana, município de Santana, Estado
do Amapá
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De acordo com a história apresentada, dentro das conjunturas da agricultura familiar, o
fruto do açaí, tipicamente amazônico, é a principal fonte de renda para este grupo social,
representado em sua maioria por pessoas com baixa escolaridade, que traz consigo saberes e
competências adquiridas ao longo do tempo.
Neste cenário, este grupo social traz consigo técnicas e conhecimentos repassados de geração
em geração no cultivo e produção do açaí. Quais os registros e técnicas podem ser abarcados
para alicerçar o ensino da matemática e se apresentar como potenciais fontes de resolução de
problemas?

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Registrar e analisar as técnicas e os conhecimentos abarcados no cultivo e produção do Açaí,
que envolvam aspectos matemáticos, dentro da realidade sociocultural nas comunidades de
Ribeirinhos na “Ilha de Santana” no estado do Amapá, admitindo que estes grupos sociais
são agentes modificadores da história.
2.2 Objetivos específicos




Registrar a construção histórica do conhecimento no cultivo e produção do Açaí pelas
Comunidades;
Comparar as técnicas utilizadas no cultivo e produção do Açaí com os conhecimentos
científicos matemáticos apresentados no ensino médio do Ifap;
Elaborar uma apostila de matemática com a linguagem local.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
A Etnomatemática na construção do saber de grupos sociais:
Para Hall, 2003, A pluralidade do saber se constitui um processo de agregação que pode se
correlacionar com todas as áreas do conhecimento, desta forma, a etnomatemática, se
desenvolve em consonância com a valorização cultural de técnicas de grupos sociais.
De acordo com as contribuições de BREDA & DO ROSÁRIO (2011),
No intuito de revalorização cultural, a etnomatemática foi se constituindo em
um campo de pesquisa multicultural, o multiculturalismo é um movimento
com raízes teóricas e políticas que envolvem a pluralidade do saber, não
somente na área da educação, mas também, em outras áreas do
conhecimento. Breda, A & Do Rosário, V. M. (2011).

Verifica-se que DOMITE 2004, trata da construção destes termos no contexto que
abarca a compreensão do sua própria racionalidade:
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[...] a opção teórico-metodológica das pesquisas em etnomatemática vem
construindo um conhecimento fundado na experiência etnográfica, uma
percepção do ―outro grupo, do ângulo de sua lógica, procurando
compreendê-lo na sua própria racionalidade e termos. (Domite, 2004, p.420).

Ainda em observância as contribuições de BREDA & DO ROSÁRIO (2011),
“[...]da mesma forma em que essas práticas desenvolvem-se em cada grupo
como ação social e cultural, mais adiante, elas tendem a uma transformação
como uma espécie de controle social. É nesse sentido que se pode assumir o
estabelecimento das relações de poder reguladoras dentro de cada grupo, pois
ao mesmo tempo em que esse grupo se utiliza do político, do social, do
cultural e do econômico para sua autoorganização, ele também, influencia e
define os seus próprios modos de sobrevivência. BREDA & DO ROSÁRIO
(2011), Apud BELLO 2006, pág 50.

De acordo com BELLO, 2000, A Etnomatemática propõe um caminho de formação no
qual se forma um grande campo de discussão de diversos saberes, propondo a reorganização
de mecanismos em diferentes áreas do conhecimento.
Abarcando a questão que orientará a presente pesquisa, faz-se necessário discutir a colocação
de alguns questionamentos feitos por Muzzi (2004) em seu artigo intitulado “Etnomatemática,
Modelagem e Educação Matemática Crítica: novos caminhos”:
[...] não é hora de buscarmos ressignificar a Matemática com a qual trabalhamos? (...) Não é
hora de buscarmos uma Matemática que instrumentalize o cidadão para atuar e transformar a
realidade em que vive? Uma Matemática crítica, que o ajude a refletir sobre as organizações e
relações sociais? Uma Matemática próxima da vida, útil, compreensível, reflexiva? Uma
Matemática que não se mostre perfeita, infalível, mas que seja capaz de ajudar a encontrar
soluções viáveis? (MUZZI, 2004, p. 39)
3.2 A formação social e as competências técnicas das comunidades do interior do Amapá em
paralelo a produção do Açaí.
Para FONSECA, 2012:
“[...] não podemos tratar a cultura de outros povos, de outros grupos sociais,
de outras classes sociais, como algo sem relevância científica, considerando
que apenas nós, brancos, ocidentais, “civilizados”, desenvolvidos
tecnologicamente, podemos construir conhecimento científico válido. ”
(FONSECA, 2012).

Para BARTOLOMEU 2013, O consumo do açaí é um hábito da população
amazônica, em geral, dos municípios de Macapá e Santana, ressalto que o município de
Mazagão faz divisa territorial com os dois municípios, tendo grande contribuição na produção
do açaí. O consumo e produção do açaí é entendido como parte da identidade desta região. O
açaizeiro, palmeira nativa do estuário amazônico, produz um fruto – o açaí – do qual se extrai
uma espécie de “vinho”, que pode ser ingerido sem acompanhamentos ou com farinha de
mandioca, tapioca, peixe e camarão. Seu consumo é diário e a venda do produto se dá por
meio de pequenos estabelecimentos comerciais conhecidos como “batedeiras de açaí” ou
“amassadeiras de açaí”, que proliferam em diversos bairros das duas cidades. As
“amassadeiras” compram o fruto e realizam o seu processamento, que é feito em uma
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máquina na qual são colocados juntamente com água. A maior ou menor adição de água
determina o tipo de açaí a ser vendido: especial, grosso ou fino.
Dentro do cenário Amazônico, ainda em observação as contribuições de
BARTOLOMEU (2013), os modelos de desenvolvimento trazem complexos de objetos
espaciais estranhos aos lugares e amparados em lógicas também estranhas consolidando
divisões territoriais do trabalho que reforçam o papel da região, sendo assim, existe uma
necessidade de observação das técnicas e conhecimentos abarcados no contexto sociocultural
deste povo.

4 METODOLOGIA
A metodologia proposta para realização deste projeto é a pesquisa de campo, com
natureza descritiva, pois procura o aprofundamento de uma realidade específica. Será
realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas
com informantes para captar as explicações e interpretações do que ocorrem dentro desta
sociedade cultural.
A pesquisa de campo será conduzida, de acordo com MARCONI & LAKATOS,
(1996): Exploratória: Com finalidade de aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o
assunto estudado. Será usada para facilitar a elaboração de um questionário e servir de base a
uma futura pesquisa, ajudando a formular hipóteses, ou na formulação de novos problemas.
De acordo com MATTAR (1996), também visa clarificar conceitos, ajudando no
delineamento da pesquisa e estudar pesquisas semelhantes, verificando os seus métodos e
resultados. Como método de coleta de dados, será utilizado questionários, entrevistas,
observação participante, etc.
O tratamento dos resultados obtidos ocorrerá combinando-se os métodos de pesquisas
qualitativas e quantitativos, o desenvolvimento da pesquisa ocorrerá em etapas.
1. Primeira etapa: Levantamento das técnicas de cultivo do Açaí;
2. Segunda etapa: Os saberes técnicos matemáticos no cultivo e produção do Açaí;
3. Terceira etapa: Comparativo entre o conhecimento técnico e a Ciência Matemática.

5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
Observando a pergunta exposta neste projeto, pretende-se finalizar essa pesquisa com
as ideias apresentadas, onde resultados esperados e hipóteses se entrelaçam no contexto da
pesquisa, a partir de seus objetivos.
Ao trabalharmos com a Etnomatemática é preciso um preparo, pois este é quem vai ser
o mediador entre os conteúdos matemáticos e os exemplos do cotidiano deste grupo
observado. Como percebemos, o ensino da matemática na sua forma tradicional sofreu
alterações na busca do que é o melhor para os alunos e para os profissionais em educação.
Parece que a linha tradicional não é a melhor aceita pelos alunos nos dias atuais, mesmo
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sendo a mais cômoda e mais segura para aquele que assume o papel de difusor dessa parte do
conhecimento. (SCANDIUZZI, P. P., p.6 2003).
Com as mudanças, notamos que a matemática contextualiza e analisa o cotidiano.
Logo, a Etnomatemática está inserida em vários grupos culturais, e desta forma podemos
perceber que é fácil fazer conexões.
Os resultados, oriundos das práticas investigativas, podem viabilizar elementos de
confecção de material didático pedagógico para as pessoas que acessam a escola regular nesta
sociedade, bem como, podem culminar em um produto que reflita as relações do uso da
matemática sem o domínio da ciência.
Espera-se que através dos resultados a serem apontados por este projeto, se possa
levantar discussões sobre a oferta do ensino da matemática de determinados grupos sociais,
neste cenário esta pesquisa contribuirá para traçar possibilidades de atuação no cenário
econômico no eixo financeiro, econômico, apropriando-se do conhecimento local, como
ferramenta para potencializar a capacidade empreendedora das famílias ribeirinhas que
utilizam da produção do Açaí, como principal fonte de renda.
Ao constatar que 20% dos ingressos do Ifap Campus Santana são oriundos da “Ilha de
Santana”, este projeto, poderá ainda, mesmo entendendo que a matemática escolar e a não
escolar possuem regras diferentes, não se quer unicamente “trazer para dentro da sala de aula”
a matemática ribeirinha e suas regras, com o intuito de auxiliar na prospecção cultural e
também transformar a tradicional oferta do conceitos matemáticos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho levante discussões sobre a ETNOMATEMÁTICA nas
comunidades ribeirinhas do interior do estado do Amapá, bem como, discutir possibilidades
de trabalho que possam agregar na formação cidadã dos educandos da região.
Em se tratando de uma proposta em execução, espera-se ainda que as discussões
possam aprimorar as possibilidades de melhorias deste trabalho, afim de que o mesmo venha
contribuir significadamente para o ensino da matemática nas escolas públicas da ilha de
Santana e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá Campus
Santana.
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RESUMO: O presente artigo apresenta dados parciais da pesquisa denominada: Estudo sobre
evasão nos cursos a distância e presencial do IFRO- Campus Porto Velho Zona Norte,
registrada no Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do Campus por meio do
Edital nº 31 de 30 de julho de 2015. Nele analisamos as causas da evasão no Curso Técnico
em Informática para Internet subsequente ao nível médio modalidade EaD no ano de 2015.
Com base nos dados específicos e gerais, pretendemos propor medidas que auxiliem na
possível redução do problema. A metodologia adotada para a pesquisa é de caráter
exploratório e descritivo quanto aos objetivos. A coleta de dados foi realizada através da
aplicação de questionário via ligações telefônicas para duas turmas: 2015/1 e 2015/2.
Participaram da pesquisa 69 (24%) alunos evadidos, dos quais 27 abandonaram o curso por
não conseguir conciliar trabalho e estudo; 9 pelo curso não corresponder às expectativas; 9,
pela dificuldade no aprendizado; e, 8 indicaram problemas na adaptação da rotina acadêmica.
Para reingressar ao IFRO os alunos apontaram como necessária a realização de aulas aos
sábados (48,80%). Identificamos que a maioria dos alunos prioriza a permanência no trabalho
em comparação ao estudo. Assim, com base nos dados obtidos, podemos observar que para
alunos com esse perfil no curso até a sua conclusão, a instituição precisa promover mudanças
estratégicas de permanência. Obviamente, que estas devem ser embasadas no conhecimento
na realidade específica de cada educando e nas problemáticas que o cerca.
PALAVRAS–CHAVE: EaD, Ensino técnico, Evasão escolar, Instituto Federal de RondôniaIFRO.

THE SCHOOL DROPOUT IN SUBSEQUENT
INFORMATION FOR INTERNET EAD OF IFRO

TECHNICAL

ABSTRACT: This article presents partial data of the research called: Study on tax evasion in
distance learning courses and face-to-face of IFRO- Campus Porto Velho North Zone,
registered with the Department of Research, Innovation and graduate students on campus by
means of notice No 31 of 30 July 2015. In him we analyze the causes of tax evasion in the
Technical Course in Information Technology for Internet subsequent to a medium level sport
EaD in the year 2015. On the basis of specific data and general, we intend to propose
measures that assist in the possible reduction of the problem. The methodology adopted for
the research is exploratory and descriptive as to the goals. The data collection was carried out
through the application of a questionnaire via telephone calls for two classes: 2015/1 and
2015/2. The participants were 69 (24%) students escaped, of which 27 have left the course by
cannot reconcile work and study; 9 for the course does not meet the expectations; 9, due to the
difficulty in learning; and, 8 indicated problems in the adaptation of the academic routine. To
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rejoin the IFRO students pointed out as necessary to perform Saturday classes (48.80%). We
have identified that the majority of students prioritizes the stay at work in comparison to the
study. Thus, based on the data obtained, we can observe that for students with this profile in
the course until its completion, the institution needs to promote strategic changes of residence.
Obviously, these should be based on knowledge in the specific reality of each student and in
areas around you.
KEYWORDS: EaD, Technical education, School Dropout, Federal Institute of Rondônia IFRO
INTRODUÇÃO
A Educação a Distância tem sido um instrumento importante para a democratização da
educação no Brasil e no mundo, conseguindo integrar à rede de estudos alunos que não
conseguem fazer parte de um curso presencial, sendo regulamentada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Art. nº 80:
O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada.

Em 2008, por meio da Lei n. 11.892, o governo federal instituiu a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta pelos Institutos Federais de
Educação Ciência e Tecnologia - Ifets, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR e pelas escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais, transformando os
Centros Federais de Educação Tecnológica - Cefets em Institutos Federais. De modo a
alcançar um maior número possível de alunos, buscou-se a interiorização das escolas técnicas
com a criação e incorporação de novos Campi, a fim de proporcionar ao país suporte e
preparo de mão de obra especializada para atuar nos setores de ponta da economia local,
através de conhecimentos técnicos diferenciados.
No estado de Rondônia o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRO
possui oito Campi: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto
Velho Zona Norte, Porto Velho Calama e Vilhena.
O Campus Porto Velho Zona Norte teve o seu funcionamento autorizado em 06 de
dezembro de 2010 (Portaria 1.366, de seis de dezembro de 2010). Oferta na modalidade
presencial e EaD os Cursos Técnicos em Finanças e em Informática para Internet
Subsequentes ao Ensino Médio, e o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública apenas
na forma presencial. Na modalidade de Ensino a Distância – EaD são ofertados ainda os
seguintes cursos técnicos concomitantes ao ensino médio: Finanças, Informática para Internet,
Administração, Recursos Humanos, Computação Gráfica, e Cooperativismo. Este, em
parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, é ofertado a 93 turmas e em
89 escolas distribuídas em todo o estado.
Nosso foco será os cursos subsequentes EaD. Cursos em andamento no ano
pesquisado.
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O Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos de Graduação – ROA (IFRO,
2016), em seu art. 52, informa que: “Haverá abandono de curso se não for feita renovação ou
trancamento de matrícula no prazo estabelecido no calendário acadêmico”, e, na sequência.
em seu Parágrafo Único afirma que: “(...) só será reconduzido ao curso de graduação no
Instituto Federal de Rondônia, o aluno que novamente se submeter a um novo processo
seletivo”. Nesta sistemática, em levantamento junto a Coordenação de Registros Acadêmicos
– CRA do Campus, observamos que o curso técnico de Informática para Internet apresenta
altas taxas de evasão escolar. A maioria dos alunos abandona o curso no primeiro mês do
curso.
Na atual conjuntura de crise econômica, o conhecimento técnico se configura em
diferencial para inserção e permanência no mercado de trabalho, atendendo às exigências para
ocupar os cargos cada vez mais específicos. Segundo Alves (2011), a Educação a Distância é
a modalidade de educação efetivada através do intenso uso de tecnologias de informação e
comunicação. Nela, professores e alunos estão separados fisicamente no espaço e/ou no
tempo, o que possibilita que cada um adeque seu tempo para estudo e ensino. Essa
modalidade visa a capacitação técnica e profissional dos alunos que não podem frequentar
diariamente a sala de aula, buscando um espaço de desenvolvimento e equidade para os
cidadãos a fim de promover a diminuição da desigualdade entre as regiões do país. Possibilita
o oferecimento de educação gratuita e de qualidade a quem está geograficamente distante dos
grandes centros, onde o acesso à educação é mais comum. Porém, mesmo diante da
gratuidade do ensino técnico oferecido pelo IFRO na modalidade presencial e EaD, os
estudantes matriculam-se nos cursos e abandonam, majoritariamente, nos primeiros módulos.
Em virtude do notável e crescente quantitativo de alunos evadidos nesta instituição de ensino,
é que se justifica o estudo acerca dos motivos que levam o aluno a desistir.

MATERIAL E MÉTODOS
Conforme Severino (2015, pág. 123), a pesquisa exploratória serve para levantar
informações e delimitar um campo de trabalho, já a descritiva visa registrar e analisar o
conteúdo estudado, buscando identificar suas causas. Quanto à natureza utilizamos a pesquisa
bibliográfica que buscou através de livros, periódicos, e publicações, acerca da modalidade
EaD em Rondônia e no Brasil, os índices que comprovem a problemática que tem sido a
evasão escolar nas instituições de ensino no país, e, as consequências sociais e econômicas
geradas através da baixa escolarização dos brasileiros.
A Coordenação de Registros Acadêmicos - CRA do Campus Porto Velho Zona Norte,
em acordo com a pesquisa viabilizou as planilhas dos alunos matriculados em 2015/01 que
não realizaram matrícula no segundo semestre 2015/02, classificando-os como evadidos. A
pesquisa foi realizada com 296 alunos do curso Técnico de Informática para Internet,
pertencentes a 16 Polos EaD, cuja matrícula está vinculada ao Campus Porto Velho Zona
Norte. São eles: Alta Floresta, Buritis, Candeias, Cerejeiras, Costa Marques, Cujubim,
Espigão, Extrema, Jaru, Machadinho, Mirante da Serra, Nova Brasilândia, Nova Mamoré,
Ouro Preto, Porto Velho Zona Norte / Centro / Extrema13, e, Presidente Médici.
13

Em Porto Velho existem 3 polos EaD, Polo Centro, Polo Extrema e Polo Porto Velho Zona Norte, para tabular
os resultados agrupamos o quantitativo dos Polos no Porto Velho Zona Norte.
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Após a separação dos alunos evadidos para uma lista que discriminava cada polo,
chegamos ao número de 296 alunos evadidos de um total de 480 alunos matriculados,
evidenciando o índice de 61,70%. Foi aplicado aos alunos considerados evadidos um
questionário, com 26 perguntas abertas e fechadas. O contato aos alunos foi realizado, num
primeiro momento, por e-mail, sem êxito, e após, as tentativas foi por ligação telefônica a
partir de número institucional, entre os dias 22/03 e 15/04/2016. Desta feita, após a primeira
tentativa sem sucesso, realizávamos outras duas ligações para números que não atenderam,
totalizando a quantidade de até três ligações para o mesmo número; e uma ligação para
números inexistentes, caixa postal e telefones celulares impossibilitados de receber chamadas,
totalizando, neste último caso, até duas ligações.
Quando a chamada era atendida, logo após a identificação do projeto pelo aluno
pesquisador, esclarecíamos os objetivos da pesquisa bem como a forma de utilização dos
dados e o anonimato do participante, e então perguntava ao aluno quanto ao aceite em fazer
parte da pesquisa, e só a partir do consentimento seguia-se a entrevista. Os participantes
tiveram a possibilidade de responder algumas perguntas espontaneamente, tais como: “Quais
os motivos que levaram você a desistir do curso”, e, “o que seria indispensável para o
reingresso ao IFRO?”. Revelando de forma mais natural possível os verdadeiros motivos e
trazendo à luz, as razões, caso interessado no reingresso.
O questionário aplicado possuía três fases: na primeira, a identificação do aluno,
apesar de não ser um item de divulgação da pesquisa; na segunda, solicitava a confirmação do
aluno quanto ao abandono do curso; na terceira, perguntava quanto à pretensão em reingressar
no IFRO e qual seria a principal condição.

O ENSINO EAD NO IFRO
No ano de 2011 foram ofertados à comunidade os primeiros cursos técnicos em
parceria com o Instituto Federal do Paraná-IFPR com a utilização da metodologia de Ensino
Presencial Virtual. A partir de 2013 o IFRO, através do Campus Porto Velho Zona Norte,
passou a produzir e a ofertar à comunidade os cursos técnicos subsequentes ao nível médio de
Finanças e de Informática para Internet, e os cursos técnicos do Profuncionário14 na área de
Secretaria Escolar, Infraestrutura Escolar, Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos, todos
na modalidade EaD. Os cursos alcançam 24 localidades diferentes no Estado por meio dos
Campi e Polos, promovendo democratização da educação profissional em Rondônia.
Para a oferta destes cursos, o IFRO contou com financiamento do Programa Rede eTec Brasil, lançado em 2007, e ancorado nas ações do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Tal programa possui por objetivo a oferta de
educação profissional e tecnológica a distância, na modalidade da Educação a Distância
(EaD).
As instituições de ensino que ofertam cursos na modalidade EaD lidam com diversas
dificuldades relacionadas à permanência dos alunos no curso até a conclusão. Ocorre que o
14

O Profuncionário é o Programa Indutor de Formação Profissional em Serviço dos Funcionários da Educação
Básica Pública, em habilitação técnica compatível com a atuação no âmbito educativo, na modalidade da
Educação a Distância (EAD).(MEC, 2012)
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aluno nessa modalidade de ensino, torna-se corresponsável por sua formação, sendo autor do
seu processo de conhecimento, assumindo o dever de construção de seu conhecimento e
aprendizagem, no desenvolvimento de hábitos e atitudes que promovam o desenvolvimento
de competências necessárias à profissão e à vida (SILVA, 2004). Neste contexto, além de
organizar o processo formativo do aluno, a instituição deve promover condições para que o
aluno aprenda a ser o protagonista do próprio aprendizado.
Ante a problemática da evasão, o IFRO adota alternativas para conhecer e minimizar o
problema ao promover ambientes de discussão como seminários e grupos de trabalho com a
equipe atuante na EaD - tutores presenciais e a distância, coordenadores de polo,
coordenadores de tutoria, professores e equipe multidisciplinar – e promover o envolvimento
de discentes em pesquisa sobre a temática através de Programa de iniciação científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A educação a distância cresce e ganha cada vez mais adeptos, encantados pela
possibilidade de estudar em qualquer lugar podendo conciliar os estudos com outras
atividades diárias. Considerando esta amplitude social e a importância do ensino a distância
do IFRO para o desenvolvimento de Rondônia, apresentamos os resultados da pesquisa na
perspectiva de que através dos problemas identificados, haja medidas estratégicas
institucionais para que os investimentos nessa modalidade sejam melhor aproveitados.
É importante destacar que a coleta de dados foi possível por que parte significativa da
comunidade acadêmica contribuiu para o preenchimento do questionário. Aos que rejeitaram
participar, só nos resta entender que há um descontentamento com a instituição, sendo,
portanto, um importante item a ser investigado em futuras pesquisas. A figura abaixo
demonstra que trabalhamos com o universo de 69 (24%) alunos evadidos que participaram da
pesquisa:

Figura. 01. Ligações realizadas. Dados da pesquisa. IFRO. 2016

A próxima figura apresenta a dinâmica de participação dos alunos evadidos por Polo,
em que evidencia alto quantitativo de ligações “não atendidas” e rejeitadas:
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Figura. 02. Polos e ligações realizadas aos alunos. Dados da pesquisa. IFRO. 2016.

De modo geral, podemos perceber que os alunos residentes em cidades do interior do
Estado tiveram maior representatividade na participação da pesquisa se comparado à Capital,
Porto Velho. Porém, se verificarmos, isoladamente, as cidades do interior apresentou o maior
índice de ligações não atendidas.
Na figura abaixo podemos perceber o percentual da evasão numa relação entre o
quantitativo inicial de matriculados de cada Polo e o de matriculados até o momento:

Figura. 03. Evasão escolar nos cursos EaD, por Polos EaD. Dados da pesquisa. IFRO. 2016

O gráfico apresenta maior índice de evasão no Polo Porto Velho, com 26,60% dos
alunos evadidos, seguido pelo Polo Ouro Preto com 23,30, e empatados com 20% estão os
Polos Espigão d’Oeste, Machadinho d’Oeste, Costa Marques e Presidente Médici.
A próxima figura aponta os motivos descritos pelos alunos como causa para a evasão
do Curso Técnico em Informática para Internet Subsequente ao Ensino Médio, na modalidade
EaD nos Polos. Segue-se:
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Figura. 04. Motivos para a evasão escolar nos cursos dos Polos EaD no curso Técnico em Informática para
Internet Subsequente ao Ensino Médio. Dados da pesquisa. IFRO. 2016.

Na figura 04, há uma quantidade de 89 respostas. Esse total elucida todos os motivos
apontados, de forma que os alunos entrevistados mencionaram até três (03) motivos enquanto
outros alunos mencionaram apenas um (01): “Problemas na conciliação dos estudos com a
profissão”, foi apontado por 30% dos entrevistados como a principal causa do abandono do
curso.
Neste direcionamento, o relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE esclarece que o Brasil tem o maior índice de jovens
que não está estudando, 76% com idade entre 20 e 24 anos, e a maior parte desses jovens está
trabalhando: 52%. (AGENCIA BRASIL, 2015)
No contexto atual é muito comum ao jovem a dupla jornada: trabalho e estudo, e, em
virtude da atual dificuldade econômica, muitas vezes, abdicam dos estudos e optam por
continuar no trabalho, pois este contribui direta e imediamente para sustento familiar ou
pessoal. Neste Não são raros os casos de alunos que querem justificar a ausência na sala de
aula por motivo de trabalho.
No segundo fator, “Outros”, destacaram-se, majoritariamente, aqueles que
afirmavam não haver motivo e que aguardam a abertura do próximo Edital para concorrer a
nova vaga no IFRO; 14,6% dos alunos entrevistados sinalizaram possibilidade de reingresso.
Quanto à terceira razão, houve um empate entre a opção: “O curso não correspondeu às
expectativas”. Alguns alunos durante a entrevista disseram que ao se inscreverem não tinham
conhecimento do conteúdo do curso, e quando assistiram à primeira aula, já desistiram; e,
“Dificuldade de aprendizado” referido pelos alunos que não conseguiram adaptar-se ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem onde os professores dispõem as aulas e as atividades,
significando um total de 10% das respostas.
Àqueles que manifestaram o interesse em voltar à instituição, questionamos quais as
possíveis razões que contribuiriam para o seu reingresso. Oferecemos a indicação de apenas
uma alternativa, o que gerou um total de 41 respostas, conforme abaixo:
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Figura. 05. Razões para o reingresso nos cursos dos Polos EaD. Dados da pesquisa. IFRO. 2016.

É importante evidenciar que as respostas das entrevistas eram espontâneas, sendo
reivindicada, em 48,80% delas, a possibilidade de realizar “aulas no sábado”.
Entendemos que há dificuldade de se fazer presente no dia de aula programado
durante a semana, principalmente porque muitos alunos trabalham em outro município, ou
moram em áreas rurais distantes do Polo EaD.
Dentro da opção “Outros” (43,90%), foram apontadas questões como: perda do prazo
para participar em outro edital de seleção; melhora na didática de atendimento do tutor a
distância/ presencial; melhora na didática das atividades exigidas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA.
A pesquisa evidenciou que 55,1% dos alunos evadidos são do sexo feminino, contra
44,9% do sexo masculino, como verificado abaixo:

Figura. 06. Idade dos alunos evadidos nos cursos dos Polos EaD. Dados da pesquisa. IFRO. 2016.

Esses dados, contrariando o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD (BRASIL, 2011), que revelam um porcentual de evasão entre os homens
(37,9%) superior a de mulheres (26,6%), podemos verificar que o quantitativo feminino entre
estudantes evadidos prevalece em quase todas as faixas etárias, alcançando no intervalo de 18
a 22 anos um índice de 68,75% para as mulheres e 31,25% para os homens. Somente na idade
de 40 a 45 anos os homens (75%) superam as mulheres (25%) no índice de evasão. Tal
resultado pode estar diretamente ligado à dificuldade de conciliar o estudo à jornada de vida
profissional e pessoal, considerando atividades do lar e a maternidade.

Artigos

Ciências Humanas

12391

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

CONCLUSÕES
Os dados aqui expostos evidenciam que as causas da evasão estão relacionadas, em
sua maioria, a questões externas à instituição, ligadas à situação econômica financeira, pois
apenas 30% do total de respostas apontaram para o descontentamento com o curso,
dificuldade de aprendizado, dificuldades pessoais e familiares. Assim, entendemos que o
fenômeno da evasão escolar não é provocado exclusivamente por fatores existentes dentro da
escola; ao contrário, a maneira como a vida se organiza fora dela é um fator decisivo.
(JOHANN, 2012, p.11).
Contudo, considerando os itens que depende da equipe do IFRO, e, em consonância
com os resultados, elencamos algumas medidas de melhoria que a instituição pode produzir
para promover condições de permanência do estudante no curso:
 Rever a didática utilizada na Ambiente virtual de aprendizagem-AVA;
 Diversificar o horário e dias da semana de oferta das aulas presenciais, com
possibilidade que as mesmas ocorram nos sábados;
 Reforçar o ensino e a aprendizagem do aluno em sua ambientação no AVA
para que utilize de forma adequada e consciente;
 Formar tutores presenciais e a distância para melhorar a relação com aluno;
 Divulgar e esclarecer à comunidade, por meio de linguagem clara e acessível o
perfil profissional de cada curso técnico oferecido pelo IFRO, para gerar
escolhas acertadas pelos candidatos nos processos de seleção;
 Debater com a equipe sobre estratégias que auxilie o aluno a melhorar o seu
protagonismo como aprendiz autônomo na modalidade à distância.
A predisposição de alguns alunos evadidos para reingressar aos cursos do IFRO surge
na pesquisa como algo que consideramos positivo, ou seja, as pessoas realmente sabem que é
necessária formação profissional para melhorar a renda e reconhecem os esforços do Instituto
Federal de Rondônia em promover democratização da educação pública, gratuita e de
qualidade, por meio da modalidade a distância.
Neste sentido, apontamos a importância da atuação do IFRO ao levar educação técnica
por meio da modalidade EaD a cidades que possuem acesso escasso ou nenhum à educação
profissionalizante. Consideramos que a problemática da evasão pode ser amenizada por meio
de estratégias que aproximem o aluno da metodologia do curso EaD. Esta aproximação
produzirá ganhos pessoais e coletivos através do fortalecimento da interiorização da
educação, com possibilidades de desenvolver as diversas regiões do Estado de Rondônia.
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RESUMO: A evasão escolar é um dos temas mais debatidos no contexto educacional e
demanda a adoção de políticas públicas e educacionais para resolver ou esclarecer esse
problema. Assim, o artigo propõe-se a apresentar as mediações pedagógicas necessárias para
solucionar o problema da evasão de alunos matriculados nos Cursos Técnicos oferecidos na
modalidade à distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Porto Velho Zona Norte, e sugerir estratégias junto com a comunidade acadêmica e
sociedade para reduzir estes indicadores. A pesquisa buscou compreender e evidenciar quais
os motivos que levam os discentes a abandonarem os estudos. Compreendeu uma análise
quantitativa e qualitativa de natureza inferencial, pois se buscou explicar o porquê da evasão,
perscrutando maneiras de identificar os fatores determinantes, a fim de promover uma análise
viabilize a diminuição da evasão escolar na Educação a Distância (EAD), de maneira a
assegurar o direito à Educação, conforme previsto na Constituição Federal brasileira.
Palavras–chave: desafios educacionais, direitos humanos, fracasso escolar, realidade escolar

THE EVASION SCHOOL EDUCATION IN THE DISTANCE: A STUDY
OF EVASION IN COURSES OF DISTANCE IFRO
ABSTRACT: The school dropout rate is one of the most debated topics in the educational
context and demand the adoption of public and educational policies to resolve or clarify this
issue. Thus, the article proposes to present the necessary pedagogical mediations to solve the
problem of dropout students enrolled in Technical Courses offered in distance mode, the
Federal Institute of Education, Science and Rondonia Technology - Campus Porto Velho
North Zone, and suggest strategies along with the academic community and society to reduce
these indicators. The research sought to understand and highlight the motives that lead
students to drop out of school. Included a quantitative and qualitative analysis of inferential
nature, as it sought to explain why evasion, scrutinizing ways to identify the determinants in
order to promote an analysis makes possible the reduction of truancy in Distance Education
(DE), in order to ensure the right to education as provided for in the Brazilian Federal
Constitution.
KEYWORDS: educational challenges, human rights, school failure, school reality
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INTRODUÇÃO
Os direitos humanos são normas mínimas necessárias para uma vida digna. Nesse
contexto, A educação é também compreendida e legitimada como um dos direitos humanos.
Está legitimada através do art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
O direito à educação tem um sentido mais amplo, não se referindo somente à educação
escolar. O processo educativo se inicia com o nascimento e termina apenas no momento da
morte. A aprendizagem acontece em diversos âmbitos, na família, na comunidade, no
trabalho, no grupo de amigos, na associação e também na escola.
A educação possibilita à pessoa desenvolver-se plenamente e continuar aprendendo ao
longo da vida. É também um bem público da sociedade, na medida em que possibilita o
acesso aos demais direitos.
Uma perspectiva que vai de encontro a esse direito do cidadão é o quadro de evasão
escolar. É um dos temas mais debatidos dentro do contexto educacional e que requer a adoção
de políticas públicas e educacionais para resolver esse problema. Nesse sentido, o presente
trabalho apresenta considerações referentes aos aspectos que colaboram para que os alunos
abandonem seus estudos, em paralelo com os seus direitos de garantia e acesso à educação
pública brasileira.
Percebe-se que o processo educacional brasileiro é efetivo, no sentido de introduzir os
indivíduos na escola, porém o acesso por si só não garante a permanência do aluno, nem a
qualidade da formação e o término de seus estudos. Uma problemática que merece atenção é a
evasão escolar, fenômeno crescente na realidade das instituições educacionais públicas do
país e os motivos para esta incidência estão vinculados aos aspectos sociais e institucionais.
A presente investigação buscou compreender e evidenciar os motivos que levam os
alunos a abandonarem os estudos, promovendo uma análise que estabelece possibilidades
com vistas a contribuir para a diminuição da evasão escolar na Educação a Distância (EAD),
de maneira a garantir este direito aos cidadãos, conforme previsto na Constituição Federal
brasileira.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação. Foi utilizado o modo quantitativo e
qualitativo de natureza inferencial, pois procurou-se explicar o porquê da evasão, explorando
maneiras de apontar quais os fatores determinantes.
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A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos: o primeiro corresponde ao
levantamento de todos os dados pertinentes a evasão no banco de dados da coordenação de
registro acadêmico do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Rondônia - Campus
Porto Velho Zona Norte. Estes dados permitiram construir a caracterização fundamentada da
situação da evasão dos cursos técnicos oferecidos na modalidade EAD, e; no segundo
momento, com base na teorização produzida, e após a aplicação de questionários para
investigar a situação atual do aluno evadido, e também para que se possam conhecer os
motivos para que ocorra a evasão. Após a análise dos dados e do referencial teórico estudado,
serão construídas junto com a comunidade acadêmica ações intervencionistas voltadas ao
enfrentamento da evasão visando à diminuição de seus índices no ambiente investigado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação é conceituada em no ordenamento jurídico brasileiro, não só como um
direito, mas como dever: direito do cidadão e dever do Estado. Do direito originam-se as
prerrogativas próprias das pessoas em virtude das quais elas passam a usufruir de algo que
lhes pertence como tal. Por outro lado, do dever decorrem as obrigações, que devem ser
respeitadas tanto da parte de quem tem a responsabilidade de efetivar o direito como o Estado
e seus representantes, quanto da parte de outros sujeitos envolvidos nessas imposições.
Assim, o Art. 205 de nossa Constituição Federal é claro quando preconiza: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988).
Além desta garantia de acesso à educação, faz-se necessária atenção especial para a
permanência desses alunos na escola. Segundo Cury (2002), não basta o acesso à escola, é
preciso entrar e permanecer. A permanência se garante com critérios extrínsecos e intrínsecos
ao ato pedagógico próprio do ensino/aprendizagem. É responsabilidade do Estado, por meio
de políticas públicas e ferramentas pedagógicas eficazes, a garantia da permanência na escola
e conclusão com sucesso da formação educacional iniciada.
Uma amostra da pesquisa refere-se a oferta dos cursos técnicos em Informática para
Internet e Técnico em Finanças pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia na modalidade EAD, que atende hoje 25 polos distribuídos em diversos municípios
do Estado de Rondônia. Isto significa um alcance de mais de 50% de todo o Estado.
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Por outro lado, junto com esta crescente oferta e procura por estes cursos e modalidade
de ensino surge a problemática da evasão escolar, que tem sido crônica e crescente, conforme
verificado nos dados iniciais da investigação.
Na primeira análise dos dados coletados, tendo por base o referencial da evasão o
número de matriculados por período de cada curso, constatou-se que no curso técnico em
Informática para Internet no primeiro semestre do ano de 2015, que num total de 791
matriculados, 306 alunos evadiram do curso, totalizando um percentual de 28% de evasão
escolar, conforme observado nas figuras abaixo:

Figura 1 – Curso Técnico em Informática para Internet.

Fonte: Elaborada pelo autor (2016)

Figura 2 – Curso Técnico em Informática para Internet.

Fonte: Elaborada pelo autor (2016)
No segundo momento, a situação ainda é pior. No curso Técnico em Finanças, em uma
análise mais detalhada no polo do município de Cerejeiras, cerca de 700 km distantes da
capital Porto Velho, dos 50 alunos matriculados no mesmo período, 29 alunos abandonaram o
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curso antes de finalizar o semestre, representando um percentual de 58% de evasão, conforme
figura abaixo:

Figura 3 - Curso Técnico em Finanças.

Fonte: Elaborada pelo autor (2016)
Nesse sentido, há a necessidade e a urgência de realização de averiguações mais
profundas, como aponta Oliveira (2001, p. 39) “[...] a evasão escolar e o trancamento de
matrícula têm representado grandes problemas para a instituição de educação profissional”.
Segundo sua pesquisa realizada em um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) foi
identificado um percentual entre 30,0 a 50,0% de evasão, nos diferentes cursos. Ressalta-se
que números como estes apresentam consequências graves, tanto para a vida do discente
quanto para a instituição, resultando num antigo problema que é a baixa qualificação
profissional dos jovens e consequente marginalização.
CONCLUSÕES
Os resultados apontam que a evasão discente no ensino técnico está presente em
diversas instituições públicas de ensino com índices elevados. Com base nas informações
constantes no último resumo técnico apresentado pelo INEP (2014), as Instituições de ensino
públicas necessitam de um amplo plano de ação, visando o aumento significativo no número
de concluintes para que consiga alcançar a meta proposta pelo Ministério da educação, no
plano nacional de educação pública.
Nessa direção, torna-se fundamental que sejam realizadas pesquisas que identifiquem as
razões da evasão e que apresentem soluções, seja por meio de políticas públicas ou por meio
de intervenções pedagógicas, para que a ação na redução do número de alunos evadidos tenha
sucesso, pois não se deve apenas tratar a evasão escolar, mas de se verificar o contexto em
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que o aluno evadido está envolvido, para que assim seja possível uma compreensão mais clara
e abrangente desta problemática que atinge a educação pública brasileira.
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A EXPANSÃO DOS MERCADOS CULTURAIS NO BRASIL
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo central a apresentação de algumas das
transformações mais recentes que remodelaram as relações entre cultura e mercado no Brasil,
conformando um novo panorama que é chamado pelos especialistas de capitalismo cultural
contemporâneo. Trata-se de um cenário onde os agentes de mercado, estatais e privados,
redimensionaram suas estratégias de ação com vistas a dinamizar setores diversos que, em seu
conjunto, são categorizados como mercados culturais, isto é, a produção, oferta e consumo de
bens e serviços simbólicos. Fatores diversos, sobre os quais é preciso se debruçar, têm
apontado, nos últimos anos, a criação de novas justificativas éticas e estéticas por parte dos
agentes de mercado, ou seja, no caso específico dos mercados culturais, não basta às empresas
apenas oferecer o produto ou o serviço, mas, cada vez mais, estetizá-lo, envolve-lo num véu
de desejo, de simbologias e de possibilidades de “experiências” novas. Isso aponta para a
projeção de que foram objeto as atividades (e mercados) relacionados ao lazer, ao
entretenimento, e a fruição simbólico-cultural. O trabalho em tela considerou algumas dessas
transformações e suas reverberações na literatura especializada, no âmbito das ciências
sociais.
Palavras-chave: agentes de mercado, consumo cultural, cultura, entretenimento

THE EXPANSION OF CULTURAL
CONTEMPORARY BRAZIL

MARKETS

IN

ABSTRACT: This work had as main objective the presentation of some of the recent changes
that have reshaped the relationship between culture and market in Brazil, forming a new
panorama that is called by contemporary cultural capitalism experts. This is a scenario where
market participants, state and private, resize their strategies in order to boost various sectors
that, as a whole, are categorized as cultural market, that is, production, supply and
consumption of goods and symbolic services. several factors on which we need to address,
have pointed out in recent years, the creation of new ethical and aesthetic reasons by the
market players, that is, in the specific case of cultural markets, not just to the companies only
offer product or service, but increasingly aestheticized it, it involves a desire to veil,
symbologies and possibilities of "experiences" new. This points to the projection that were the
subject activities (and markets) related to leisure, entertainment, and symbolic-cultural
enjoyment. The screen work considers some of these changes and their reverberations in the
literature in the social sciences.
KEYWORDS: market players, cultural consumption, culture, entertainment
INTRODUÇÃO
Um dos segmentos de mercado que mais foram dinamizados nas últimas duas décadas
foram aqueles relacionados à oferta de bens e serviços culturais, profundamente remodelados
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pelas novas estratégias e racionalidades empresariais que os conformaram como mercados
culturais. Trata-se de setores diversos, que, em maior ou menor grau, beneficiaram-se do
crescimento geral da economia brasileira, pelo menos entre os anos de 2004 até 2015,
fortalecendo, por um lado e, fazendo surgir, por outro, uma complexa gama de setores
produtivos e atividades cuja categoria “economia da cultura” passou a informar e,
simultaneamente, indicar sua crescente robustez. Nessa seara, importantes mercados culturais
como o editorial e o audiovisual, por exemplo, ganharam força e expandiram suas estratégias
de mercado, construindo e sendo construídos, dialeticamente, pelos processos mais amplos de
formação de hábitos culturais, indicados pelo considerável aumento dos gastos com atividades
culturais, quando se observa os gastos das famílias brasileiras, que saltaram de 3% em 2004
para 5% em 2013, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA,
2014). Dois fatores foram decisivos na sustentação deste panorama: o aumento real do salário
mínimo e a diminuição gradual do desemprego no período destacado.
Diante dessas mudanças que passaram a reorientar não apenas a produção e oferta de
bens e serviços simbólicos, mas sobretudo, seu consumo, vários autores das ciências sociais
passaram a se dedicar à compreensão das mais variadas facetas desse processo de expansão
do capitalismo cultural no Brasil contemporâneo, como as novas estratégias de marketing e
afirmação das marcas, as novas narrativas de sedução e indução ao consumo, os novos
modelos de negócios culturais, a agenda política que passou a os fomentar e toda gama de
conexões entre o acesso aos bens e serviços culturais e o fortalecimento da cidadania, seja via
inclusão social e acesso aos direitos mais básicos, seja via consumo, como se registrou no
período sobre o qual este trabalho se debruçou.
MATERIAL E MÉTODOS
Este artigo é um dos desdobramentos da dissertação de mestrado defendida no ano de
2016, cujo interesse central era o de compreender como os mercados culturais no Brasil
ganharam projeção nas últimas duas décadas e foram capazes de promover e fortalecer
hábitos de consumo associados ao lazer e ao entretenimento, eixos centrais do capitalismo
cultural contemporâneo. A pesquisa tomava como objeto um modelo de negócio específico no
mercado cultural, que era uma livraria megastore, escolhida como indicadora das novas
relações entre entretenimento e mercado no âmbito do que parte da literatura especializada
chama de economia criativa. A pesquisa se estruturou a partir de dois eixos: levantamento
bibliográfico especializado e coleta de dados primários através das entrevistas com
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representantes da empresa escolhida. O presente trabalho, no formato de um breve artigo, tem
o objetivo de apontar algumas das transformações mais recentes (e mais amplas) de como as
novas relações entre cultura e mercado no Brasil remodelaram, em grande medida, os hábitos
de consumo e a oferta de bens e serviços relacionados ao lazer e ao entretenimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na descrição e elaboração de um quadro de referência capaz de traduzir as atuais
relações entre cultura e mercado, George Yúdice (2013) destaca o fato de que as relações
entre as esferas culturais e políticas, ou culturais e econômicas, não são novas, bem como a
defesa da centralidade da cultura para a solução de problemas sociais também não é. A
intensificação das relações sociais como caráter essencial da globalização promoveu uma
aproximação mais acentuada de esferas sociais diversas que até se tocavam, mas não se
interpenetravam, tal como o fazem na atualidade. O que há de novo é o protagonismo que a
“culturalização da economia” (YÚDICE, 2013, p. 47) assumiu, apropriando-se de uma matriz
conceitual da categoria “cultura” como recurso e projetando-a numa miríade de justificações
morais e estéticas, no âmbito do capitalismo cultural que se redimensiona, reorientando
instituições e instilando um novo regime de produção da cultura.
A centralidade assumida pelo consumo cultural, como corolário das mudanças
observadas acima, nas sociedades contemporaneamente categorizadas como sociedades da
informação e do conhecimento, tem proposto reflexões que passam a problematizar os meios
pelos quais novos registros de produção, circulação e consumo de bens e serviços simbólicos
têm revitalizado o capitalismo cultural contemporâneo. Em seu âmago e reverberando por
todos os lados de suas distintas expressões, essas sociedades estão sendo caracterizadas por
um grande número de serviços e produtos que seus mercados disponibilizam, num grande
movimento de sedução e envolvimento dos indivíduos/consumidores. O consumo, portanto,
ganha gradativo destaque na Sociologia por sua capacidade de representar a síntese entre
diversos níveis das relações sociais no mundo contemporâneo, onde se entrecruzam diferentes
atores nessa imensidão de racionalidades chamada “mercado”, cujas prerrogativas são capazes
de conformar instituições e modelar comportamentos.
As relações entre cultura e mercado nunca estiveram tão próximas quanto hoje.
Assistimos a um protagonismo da cultura que representa a síntese de incorporações e
construções de demandas sociais simbólicas em um sistema produtivo, ao mesmo tempo em
que constrói novas narrativas sobre os meios de que se serve para a consecução de seus

Artigos

Ciências Humanas

12403

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

objetivos econômicos. Isso significa que os alicerces sobre os quais repousa capitalismo
contemporâneo são muito mais preocupados com a construção de um repertório de
justificativas do que nunca, e, quanto mais se fortalecem as relações entre mercado e cultura,
mais o próprio modo de produção capitalista se redimensiona, incorporando com intensidade
setores e atividades até então não vistas como rentáveis, e, simultaneamente, atualizando
tantos outros setores ou indústrias culturais tradicionais com novos modelos de gestão e
negócios.
A compreensão das principais dinâmicas constitutivas dos mercados culturais e,
sobretudo, das racionalidades estratégicas das empresas culturais, não pode passar ao largo de
considerações mais amplas cujos objetivos não são outros senão o diligente trabalho de
desvelar as mais recentes mudanças no próprio modo de produção capitalista. Não por acaso,
é justamente em suas interfaces, com limites cada vez mais tênues e fluidos, com a produção
cultural e com as empresas culturais, que estão sendo registradas as principais mudanças de
estratégias e modus operandi que têm exigido dos especialistas no assunto ainda mais afinco e
profundidade em suas análises.
O trabalho de Gilles Lipovetsky (2015) é um dos mais contemporâneos e reveladores
das mudanças acima aludidas. Para o autor, o capitalismo contemporâneo pode ser
categorizado no que chama de era do capitalismo artista, marcado pela profunda estetização
das práticas de consumo e pela reorientação dos meios pelos quais os interesses e as formas
de maximização dos ganhos, do ponto de vista das indústrias e empresas, são concretizados.
Trata-se de uma mudança nunca antes registrada com tamanha intensidade e amplitude, sendo
capaz, inclusive, de enterrar, quase que definitivamente, o quadro interpretativo de correntes
como a Escola de Frankfurt, tradicionalmente marcada pelas reflexões sobre as relações entre
cultura e mercado (FARIAS, 2010).
Na era do capitalismo artista e das prerrogativas do hiperconsumo, a vida cotidiana
passa a ser estetizada, e parte do consumo, longe dos grilhões da padronização seriada
característica do fordismo, passa a ser individualizado, apelando para as dimensões emotivas
e para o imaginário. O próprio perfil do consumidor denota a radicalização da mudança do
lugar que ele ocupa, não mais como consumidor do mínimo, mas um consumidor
transestético. (LIPOVETSKY, 2015).
O pano de fundo da expansão do consumo cultural não pode deixar de ser o reflexo da
globalização sociotécnica, da transnacionalização dos meios de comunicação e tecnologias e
dos aparatos de processamento de informações, bem como do revigoramento de demandas
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associadas à cidadania, promoção da diversidade e inclusão social. Essas tendências são
incorporadas pelos novos cenários urbanos, cada vez mais dependentes da ampliação de uma
rede informacional capaz de articular bens e serviços simbólicos e criar demandas com vistas
à “exploração mercantil das emoções” (FARIAS, 2010, p. 28). As categorias “cidades
inteligentes” e “cidades criativas” ilustram essa tendência de reordenamento simbólico dos
ambientes urbanos em um cenário onde mercados culturais e fluxos informacionais são os
dínamos do capitalismo contemporâneo e da vida cotidiana de um número cada vez maior de
indivíduos, processos esses engendrados pelo consumo, na condição irreversível de epicentro
causal.
As cidades criativas são caracterizadas pela capacidade expressa de tornar acessível
esse fluxo, quase que ininterrupto, de informações, novidades e tendências, para as quais, a
supracitada rede sociotécnica é condição indispensável. Elas também comportam uma gama
imensa de bens e serviços criados, redimensionados, aperfeiçoados ou ajustados ao que
Lipovetsky (2015) chama de “estetização do mundo”, na medida em que são capazes de
estimular o consumo- seja qual for a sua natureza, simbólica, material ou imagináriavalendo-se justamente de sua capacidade de articulação e domínio simbólico, potencializada
por sua oferta sempre renovada e pela diversidade de bens e serviços “criativos” e culturais.
As cidades criativas são, por excelência, os ambientes empíricos nos quais o mercado do
entretenimento e os postulados da economia criativa fincam raízes com maior penetração,
ramificando-se de modo extraordinário, valendo-se, indiscutivelmente, de fenômenos
macroeconômicos, como, por exemplo, a expansão do consumo das famílias, registrada nos
últimos dez anos no Brasil.
Algumas das etapas da chegada das “políticas do consumo” à ordem do dia foram bem
observadas por George Yúdice (2013) que, valendo-se das reflexões de David Rief, ainda nos
anos noventa, evidenciam sua representatividade do panorama de transformações que
culminaram, estrategicamente, com o alargamento da inclusão dos indivíduos no consumo
cultural, reiterando sua associação à cidadania, à defesa do multiculturalismo e diversidade.
Se no plano empírico essas mudanças se fizeram sentir, no âmbito acadêmico, havia uma
cisão com contornos mais perceptíveis em torno do fenômeno, pois o que para alguns
representava a incorporação, através do consumo, evidentemente, de demandas e
representações multiculturalistas, para outros, representava apenas mais uma seara identitária
e discursiva (sobretudo vinculada à inclusão das “minorias”), contaminada pelos ditames
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capitalistas. Trata-se, nesse sentido, de um multiculturalismo de mercado, não o da justiça
(YÚDICE, 2013).
Cumpre observar, portanto, que a expansão do consumo depende diretamente da
dinamização dos mercados, e estes, sendo representações, dependem dos agentes que os
animam, a partir de seus mais variados interesses. Isso significa que, se o consumo cultural se
tornou elemento central e passou a ser, para muitas instituições, a expressão da inclusão social
e dos preceitos de cidadania e valorização à diversidade, é porque foi capaz de dialogar,
condicionando e sendo condicionado, com as prerrogativas mais amplas e subjacentes dos
mercados culturais no Brasil. O consumo caminha junto com o mercado, é parte constitutiva e
indissociável dele, portanto, as transformações que experimentam os remodelam com
intensidade (BOURDIEU, 2004)
A especificidade dos produtos e serviços culturais também deve ser considerada na
medida em que são, por natureza, coletivos, e instauram uma relação produção-consumo
diferenciada, uma vez que predomina a lógica da oferta em relação à demanda, esta última,
mais característica de outros setores. Isso significa que a produção cultural escapa às
demandas formadas e prontas. Não existe uma demanda objetivamente construída para um
livro específico, uma peça de teatro ou um espetáculo de dança ou arte, na mesma proporção
de sua existência para um sapato, uma camiseta ou até mesmo um carro. A produção dos bens
culturais está sempre condicionada a esse tipo de risco e, embora se possa minimizar parte
considerável dele, sua natureza intangível e simbólica limita a racionalização exacerbada que
pode ser mais usual em produtos de natureza diferente, como os acima citados.
É tomando essas transformações mais amplas e suas reverberações como forças
condicionantes das atuais relações entre cultura e mercado no brasil que se pretende situar o
objeto sobre o qual se debruça o exercício sociológico de investigação que aqui se
esquadrinha. A economia criativa no Brasil, do modo como é discursivamente formulada,
descrita e conceituada hoje, tanto no que concerne a sua apropriação discursiva pelos agentes
de mercado, reforçando seu caráter de categoria nativa, quanto sua efetivação enquanto
modelos de negócios, estratégias de gestão e modernização, atualização de administração e
regimes de produção, sobremaneira nos mercados culturais, é algo recente, com
aproximadamente duas décadas, no máximo, de existência. Na Europa, por exemplo,
principalmente em países como o Reino Unido, ela já caminhava aliada as estratégias de
desenvolvimento social já nos anos noventa, ganhando especial relevo político e econômico
do final da mesma década.
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Este debate, todavia, como qualquer fenômeno sociológico, encontra-se submerso em
uma arena muito mais ampla, que pode ser chamada de capitalismo cultural global, marcada
pela crescente projeção e importância do já destacado consumo cultural. Trata-se da expansão
vertiginosa da produção cultural e do fortalecimento de mercados culturais diversos, da
centralidade que o conceito de economia criativa tem assumido em diversos países,
especialmente no Brasil, do surgimento e destaque de agentes, empresas e entidades que,
diante do cenário que se apresenta, reciclam suas demandas, reinventam suas estratégias,
traduzem a nova gramática das relações entre cultura e mercado e penetram as camadas de
interesses, práticas e racionalidades nas quais o objeto de interesse que aqui se esquadrinha
constitui, na melhor das hipóteses, uma partícula dessa grande engrenagem.
Diante do quadro acima descrito, não há dúvidas quanto ao expressivo aumento do
consumo cultural das famílias na última década como consequência do aumento do número
de postos de trabalho e aumento real da renda dos trabalhadores. Os gastos totais das famílias
com bens e serviços culturais registrou um aumento cerca de 40% entre os anos de 2003 e
2013 (IPEA, 2014), como já destacado anteriormente e as implicações disso não são outras
senão o alargamento da possibilidade de acesso à fruição cultural, incluindo neste âmbito
diversos segmentos sociais e a dinamização da cadeia produtiva do entretenimento. Isso é
reflexo de uma significativa ampliação no acesso ao crédito, a ampliação dos postos de
trabalho, que registraram elevação de 15,5 milhões entre 2003 e 2013 (ALVES, 2014) e da
valorização do salário mínimo, que registrou aumento gradativo, pelo menos até 2013. Para
além dos fatores puramente econômicos, decisivos até certo ponto, estão os fatores
educacionais que registraram também, apesar dos problemas ainda crônicos, avanço
considerável, pelo menos do ponto de vista formal.
Esses dois processos de maior amplitude e profundidade – aumento dos empregos
formais e a valorização relativa do poder de compra das famílias- estão intimamente
associados ao aumento do acesso ao crédito no país, constituindo-se como condições
necessárias para a configuração contemporânea dos mercados culturais. Não há dúvidas de
que a convergência destas variáveis encontra, pela primeira vez no Brasil, solo fértil para a
dinamização dos mercados culturais, inscritos no repertório conceitual que passou a orientar
as diretrizes de importantes programas governamentais e privados, sintetizados pela categoria
economia criativa e suas congêneres- indústrias criativas, cidades criativas, classes criativas,
etc. (ALVES, 2014).
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O aumento gradual e contínuo do número de cartões de crédito e de débito no brasil
também é indicativo da expansão do consumo das famílias, uma vez que muitas delas foram
diretamente beneficiadas com os processos de alargamento do mercado de trabalho acima
considerados. Em 2011 o número de cartões de crédito girava em torno dos 160 milhões,
frente aos cerca de 80 milhões de unidades no ano de 2006 (Abecs e CVA Solutions, apud
ALVES, 2014). Considerando com o cartão de crédito é o principal mecanismo de
autofinanciamento das famílias, não é difícil perceber o impacto econômico que esse aumento
gerou para muitos setores da economia brasileira, sobremaneira o varejo, que representou
29% do total de gastos.
Não obstante o aumento quantitativo do consumo de bens e serviços culturais pelas
famílias brasileiras houve também um alargamento qualitativo, no sentido de que o acesso
promovido pelas mais recentes políticas educacionais e culturais são decisivas nos processos
de formação social dos gostos e das predileções estéticas. Isso significa que, uma vez que as
famílias passam a dispender parte de seu orçamento com o consumo cultural, com as práticas
de lazer e entretenimento propiciadas pelo aumento geral da renda, elas passam a conformar
um habitus marcado pelo apreço ao tipo de experiência simbólica que as empresas culturais
oferecem.
Isso significa que as oscilações em termos de produção e consumo referentes aos
mercados culturais, sejam bens ou serviços, dentro dos quais se insere o editorial, não pode
ser avaliado exclusivamente a partir da disponibilidade de recursos financeiros ou de sua
ausência. Em outras palavras, embora seja preciso disponibilidade financeira para o consumo
cultural, isto, por si só, não é o suficiente. Não se trata de um consumo meramente
instrumental, como tantos outros sem os quais os indivíduos pereceriam, como alimentação,
moradia, vestuário, etc. O consumo cultural envolve o processo de formação estética,
educacional e de estruturas de sensibilidade que passam inevitavelmente pelas diferentes
formas de educação e escolarização e construção social do gosto, a partir de experiências
afetivas e subjetivas (BOURDIEU, 2004).

CONCLUSÕES
Constatou-se que, diante da análise da literatura especializada que se mostrou mais
adequado para a compreensão do objeto, algumas das transformações mais recentes que foram
capazes de alargar a compreensão estratégica (e comercial, sobretudo) dos agentes de
mercado, foram fundamentais para a incorporação e criação de novas demandas simbólicas
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relacionadas ao consumo de bens e serviços culturais, consequência, em grande medida, das
duas variáveis apresentadas, como a diminuição do desemprego e o aumento real do salário
mínimo no período considerado. Espera-se que este trabalho opere como uma centelha capaz
de provocar novas reflexões sobre o tema, alargando-o e apontando suas transversalidades
para que, deste modo, as ciências sociais continuem fazendo o que, em essência, é sua função
primordial: desvelar o mundo contemporâneo e indicar as conexões causais que explicam a
realidade social e os fenômenos historicamente condicionados que a caracterizam.
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RESUMO: O estudo das diversas redes geográficas constitui uma tarefa fundamental para
compreendermos a organização espacial da sociedade. Assim sendo, o estudo em tela
constitui uma pesquisa bibliográfica que tem o objetivo precípuo de analisar a origem e a
constituição da rede urbana da Amazônia e, especificamente, identificar as principais
características das diversas fases do processo histórico do território em questão. Na
Amazônia, podemos identificar seis períodos distintos. Um período inicial de implantação da
cidade de Belém e o início da conquista do território. Um segundo período caracterizado pela
expansão dos fortes e a criação de aldeias missionárias, embriões das futuras cidades. Um
terceiro e curto período, marcado por um relativamente importante desenvolvimento da vida
econômica e urbana sob a égide da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Um quarto
período que se estende do final do século XVIII à metade do século XIX e que é caracterizado
por uma estagnação econômica e urbana. O período do boom da borracha, marcado pela
expansão e riqueza urbana. Um período de estagnação, após a crise da borracha e um período
atual, iniciado na década de 1960 e que ainda perdura, caracterizado por um intenso processo
de mudança econômica e urbana. Hoje, mais de 70% da população amazônica vive em
cidades, que representam a cristalização do tempo no espaço e fazem dessa região uma
floresta urbanizada.
Palavras-chave: Espaço, Amazônia e Redes Urbanas.

FORMATION OF URBAN NETWORK AMAZON
ABSTRACT: The study of different geographical networks is a key task to understand the
spatial organization of society. Thus, the screen study is a bibliographic research that has the
main objective to analyze the origin and constitution of the Amazon urban network and
specifically identify the main features of the various stages of the historical process of the
territory in question. In the Amazon, we can identify six distinct periods. An initial period of
implementation of the city of Bethlehem and the beginning of the conquest of the territory. A
second period characterized by strong expansion and the creation of missionary villages,
embryos of future cities. A third and short, marked by a relatively important development of
economic and urban life under the aegis of the General Company of Grand Para and
Maranhao. A fourth period stretching from the late eighteenth century to the mid-nineteenth
century and is characterized by an economic and urban stagnation. The period of the rubber
boom, marked by the expansion and urban wealth. A period of stagnation, after the crisis of
rubber and a current period, which began in the 1960s and which still continues, characterized
by an intense process of economic and urban change. Today, more than 70% of the Amazon
population lives in cities, which represent the crystallization of time in space and make this
region an urban forest.
Keywords: Space, Amazon and Urban Networks.
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INTRODUÇÃO
Rede urbana é o conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. Essa
articulação ocorre por meio de vias e fluxos. As vias podem ser aéreas, rodoviárias ou
fluviais, já os fluxos podem ser de pessoas, mercadorias, capital ou informações.
Esse tipo de rede é, como toda materialidade social, ao mesmo tempo, reflexo e
condição da sociedade, construída historicamente pelo constante e inacabado processo de
construção humana e que objetiva a integração de toda sociedade numa dada porção espacial
(HARVEY, 1992, p. 51).
De acordo com SINGER (1987, p. 42), há três fatores fundamentais para o
estabelecimento de uma rede urbana: Em primeiro lugar, deve haver em uma dada porção do
espaço, uma economia de mercado, com transações comerciais envolvendo a comercialização
de bens produzidos localmente e externamente. Essa atividade requer certa divisão territorial
do trabalho. Em segundo lugar, é necessário que haja, nesse mesmo espaço, pontos fixos onde
as transações sejam realizadas, temporariamente ou permanentemente. Por fim, é necessário
haver uma interação espacial entre esses pontos fixos. Essas interações espaciais referem-se
ao amplo conjunto de deslocamento ou fluidez de pessoas, mercadorias, idéias, valores etc.
Dessa forma, toda sociedade que possui esses três pressupostos, podem estar constituídos de
redes urbanas.
O texto em questão tem o objetivo geral de analisar a origem e a constituição da rede
urbana da Amazônia e, especificamente, identificar as principais características das diversas
fases do processo histórico do território em questão. Essa análise é indispensável para que
possamos desmistificar a organização espacial dessa região que se configura como uma das
principais regiões geoestratégicas do país.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente texto é uma pesquisa qualitativa, cujo principal método de análise é a pesquisa
bibliográfica sobre a periodização da rede urbana da Amazônia. As considerações que ora se
apresentam constituem uma tentativa de clarificar o tema proposto, mas estão muito longe de esgotar o
assunto. Os temas estão relacionados entre si, constituindo-se mais numa sistematização analítica do
que em considerações dotadas, cada uma, de autonomia própria. Resultaram das seguintes questões:
qual a importância das redes geográficas para a análise da organização espacial da sociedade? Quais
são as fases do desenvolvimento da rede urbana da Amazônia? Que elementos devem ser considerados
em cada fase? As respostas para essas questões são fundamentais para iniciarmos a compreensão das
diversas redes urbanas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A periodização da rede urbana da Amazônia

A periodização da rede urbana da Amazônia pode ser definida como “[...] a história
espacializada, espacializando-se e a espacializar-se” (CORRÊA, 2006, p. 183). Portanto,
procura compreender a história e a organização espacial da sociedade, em uma dada porção
do espaço geográfico, considerando o passado, o presente e possíveis projeções futuras.
Partindo desse pressuposto, CORRÊA (2006) descreve a periodização da rede urbana da
Amazônia por diversas combinações desiguais dos elementos a ela associados e que
resultaram em alguns períodos específicos, descritos a seguir.
Um período inicial de implantação da cidade de Belém e o início da conquista do
território
A expansão mercantilista européia, iniciada no século XV, incorporou novas áreas ao
sistema capitalista. Em muitas dessas áreas, tal incorporação culminou com a criação de
núcleos urbanos, que nasce destinado a realizar, inicialmente, duas funções: servir como
ponto de defesa e como ponto de penetração e conquista (SANTOS 2008, p. 62). Nesse
contexto nasce o embrião da rede urbana da Amazônia, inicialmente com a fundação do forte
do presépio, que deu origem a cidade de Belém, após a expulsão dos franceses, em 1616.
Belém foi estabelecida em uma área eminentemente estratégica, junto à foz do Rio Amazonas
e do oceano Atlântico, ponto de entrada e saída da Amazônia. Desse núcleo urbano partiram
os novos povoadores da região, criando novos núcleos de povoamento, como as atuais
cidades de Bragança, em 1633 e Cametá, em 1635. Com relação a esse período, OLIVEIRA,
SCHOR, afirmam que:
Desde o início da colonização, esses aglomerados constituíram lócus
estratégicos e sempre estiveram associados à imposição de um projeto
civilizatório que se estabeleceu por meio do deslocamento de valores e
tinha nas vilas o seu ponto de apoio para a imposição de uma
estratégia hegemônica no espaço. As vilas serviam de sede para a
representação do poder da coroa portuguesa e serviam também de
paróquias, ou seja, de sede do poder espiritual (2008, p. 60).
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Um segundo período caracterizado pela expansão dos fortes e a criação de aldeias
missionárias, embriões das futuras cidades
Esse período estende-se da metade do século XVII à metade do século XVIII. Nessa
etapa, Portugal havia perdido os mercados produtores de especiarias do Oriente e então
desenvolveu um esquema de procura, coleta e comércio de especiarias que eram denominados
de “drogas do sertão”. Esse esquema estava apoiado em fortes, aldeias missionárias e na mão
de obra indígena, fundando progressivamente novos núcleos urbanos sob a hegemonia das
ordens religiosas que possuíam grande poder político na região durante essa fase.
De acordo com ARAÚJO, 1992, p. 26, “os pontos de fixação da estrutura do império
comercial e a rede de fortalezas criadas, durante os séculos XVI e XVII, são as bases de todos
os núcleos que vieram a ser urbanizados”. Esses núcleos também possuíam localizações
vantajosas, às margens do Rio Amazonas, controlando a circulação de um vale. São
exemplos, entre outros: Santarém (rio Tapajós), Tefé (rio Japurá) e Óbidos (rio Trombetas).
Mas o número de aldeias missionárias foi muito maior: Surubií (atual Alenquer), Jamundás
(Faro), Gurupatiba (Monte Alegre), Maturu (Porto de Móz), Silves, Itacoatiara e Coari, no rio
Amazonas e Mariuá (Barcelos), no rio Negro.
Nesse contexto, também foi fundado o Forte de São José do Rio Negro, em 1669, que
deu origem a cidade de Manaus. Vale ressaltar que essa organização espacial estava
controlada por Belém, que assumiu a função de núcleo central, e se constitui em uma pouco
complexa rede urbana do tipo dentrítica, ou seja, que pode ser comparada ao padrão espacial
de uma rede fluvial, conforme aponta CASTELLS (2000, p. 73).
Um

terceiro

e

curto

período,

marcado

por

um

relativamente

importante

desenvolvimento da vida econômica e urbana sob a égide da Companhia Geral do GrãoPará e Maranhão
Essa fase estende-se da metade do século XVIII ao final dos anos 70 do mesmo século.
Nesse estágio, o relativo desenvolvimento urbano da Amazônia estava totalmente apoiado na
ação da Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, fundada em 1755 pelo Marquês de
Pombal, primeiro-ministro português. Essa empresa controlou a comercialização de toda
produção extrativista na Região Amazônica, consolidando uma ação comercial monopolista
na região, oriundas de uma aliança entre a monarquia absolutista e o capital comercial. Dessa
companhia resultou, segundo CORRÊA, 1997, p. 197, “uma imensa acumulação de riqueza
dentro da Europa, origem da transformação do capital comercial em capital industrial”.

Artigos

Ciências Humanas

12414

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Durante esse período, alguns acontecimentos merecem destaque: imposição do fim do poder
eclesiástico, inclusive com a expulsão dos religiosos da Companhia de Jesus e o confisco de seus bens,
como resultado dos conflitos entre os interesses comerciais dos jesuítas e o capital comercial luso;
ampliação e diversificação da produção regional – cacau, café, fumo, bem como a intensificação do
extrativismo vegetal e da pecuária, esta última nos campos de Rio Branco (Roraima), no baixo
Amazonas e na ilha de Marajó; incentivo à migração e miscigenação, inclusive pelo estímulo ao
casamento entre soldados e colonos com as índias; elevação, entre 1755 e 1760, de 46 aldeias
missionárias à categoria de vila; criação, em 1755, da Capitania de São José do Rio Negro, com capital
em Barcelos, que mais tarde constituiria o atual Estado do Amazonas e por fim, maior concentração do
poder econômico e político da região em Belém, evidenciando-se como núcleo central de uma
hierarquia urbana na Amazônia.

Um quarto período caracterizado por uma estagnação econômica e urbana
Esse período é relativamente longo, se estende do final do século XVIII à metade do
século XIX e podemos destacar dois fatores que contribuíram para esse período de
estagnação: o fim da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, em 1778, resultado de uma
imposição internacional que determinava um comércio livre, sem o controle de empresas
monopolistas protegidas pelo Estado. O segundo fator de estagnação foi o fato de o panorama
mundial não favorecer os produtos tropicais em geral.
Ao final da primeira metade do século XIX, em um momento que antecede a grande expansão
econômica e urbana apoiada na valorização da borracha, a rede urbana da Amazônia caracteriza-se
pela proeminência de Belém e por um padrão espacial predominantemente ribeirinho, estabelecido ao
longo do Rio Amazonas. No litoral, havia alguns poucos núcleos urbanos, outros poucos na zona
guajarina e na ilha de Marajó. Nos afluentes do Rio Amazonas, a presença dos núcleos urbanos
limitava-se aos baixos cursos do Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira, sobressaindo em importância o
vale do Rio Negro, com uma rede relativamente mais densa, porém em profunda decadência. A zona
Bragantina não havia sido ainda economicamente valorizada, não tendo sido objeto de implantações
urbanas. O mesmo era o caso dos médios e altos cursos dos afluentes do Amazonas, sobretudo de sua
margem direita, especialmente o Purus e o Juruá. O boom da borracha, contudo, se encarregaria de
ampliar a ocupação humana e a implantação de núcleos urbanos nessa área.

O período do boom da borracha, marcado pela expansão e riqueza urbana
Essa fase estende-se da metade do século XIX ao final da Primeira Guerra Mundial.
Nessa época, ocorre uma demanda internacional pela borracha amazônica para atender a
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crescente produção de pneumáticos. Em 1890, a Amazônia chegou a fornecer 90% da
produção mundial de borracha. Nessa fase, ocorre um expressivo revigoramento dos já
existentes núcleos urbanos e a formação de novos núcleos.
Manaus e Belém constituíram-se como núcleos centrais e vivenciaram expressivos
investimentos em infra-estrutura, sobretudo, para atender a elite regional – prédios
importantes, construções luxuosas, teatros, bondes, luz elétrica etc. Esse período foi marcado
por um intenso fluxo migratório de nordestinos para desbravar e extrair “o grande tesouro da
floresta”. Todavia, a riqueza produzida pela economia da borracha favoreceu apenas uma
elite, formada por empresários estrangeiros e nacionais, em detrimento da desumana
exploração da qual eram submetidos os coletores da floresta.
Esse período entrou em decadência a partir do final da Primeira Guerra Mundial e,
segundo OLIVEIRA, SCHOR (2008, p. 59), três fatores contribuíram para essa crise:
exploração desumana aliada à ausência de salários - determinantes para movimentar a
economia de um lugar ou região; a falta de infraestrutura, necessária para atrair, manter e
produzir novos investimentos; e por fim, a ausência de agregação de valor às matérias-primas.
A crise econômica que marcou o fim do período áureo da borracha deve ser entendida,
sobretudo, como a crise de uma minoria que por alguns anos conseguira acumular riqueza e
poder, baseado num sistema cruel, monopolista e destruidor da natureza. A grande maioria da
população sempre esteve excluída do estilo de vida abastada da elite dominante. Por isso,
OLIVEIRA (2000, p. 69), denominou de “o mito da cidade da crise”, à idéia predominante de
pensarmos que a crise da borracha trouxe a decadência para toda sociedade regional, quando a
maioria desta, já vivia sufocada pela exploração e pobreza. Por isso, a crise deve ser vista
como a crise da elite dominante e trouxe à tona a cidade dos excluídos, das contradições e dos
conflitos.

Um período de estagnação, após a crise da borracha
Esse período teve origem com a produção de borracha na Ásia, a partir de mudas que
foram levadas da Amazônia e se estende, aproximadamente, de 1920 a 1960. Essa produção
foi extremamente superior à da Amazônia, tornando-se mais atrativa no mercado
internacional. Desse modo, percebe-se um processo de estagnação econômica e um fraco
crescimento populacional em toda rede urbana da Amazônia. No entanto, a crise trouxe
também alguns mecanismos de resistência e reconstrução, especialmente para as populações
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indígena, cabocla e dos migrantes que já haviam se fixado na região e por isso, já
desenvolvera um conhecimento sobre o espaço. A crise gerou o refluxo de muitos migrantes
para suas regiões de origem, aliviando a pressão sobre as fontes de alimento e, de outro lado,
a crise estimulou a diversificação da produção, especialmente a castanha, madeira e juta, além
de absorver, nas pequenas culturas de várzea, a mão-de-obra advinda dos seringais.
Desde o início da década de 1920 até a década de 1960, a Amazônia continuou em um processo
de estagnação de sua economia. Dessa forma, as cidades da Amazônia não superam duas de suas
principais características: a dispersão e a concentração da população em poucos núcleos. Na década de
1940, algumas mudanças significativas, em termos da divisão do território ocorreram na Amazônia.
Foram criados os Territórios Federais do Guaporé (Rondônia), Rio Branco (Roraima) e Amapá.

Um período atual, iniciado na década de 1960 e que ainda perdura, caracterizado por
um intenso processo de mudança econômica e urbana.
As mudanças ocorridas com a produção industrial capitalista em sua fase técnicocientífico-informacional promoveram mudanças na organização da economia e no espaço que
refletiram em mudanças significativas na rede urbana da Amazônia. Essa região, vista como
fronteira do capital, tornou-se um importante foco de especulação, devido às riquezas
minerais, associadas ao incrível potencial energético, hidrológico e biológico, em uma área
com baixa densidade demográfica.
Diante desse quadro, criou-se uma política de incorporação econômica da região com
objetivos estratégicos, tanto para defesa quanto para o desenvolvimento do país. Essas
medidas vêm contribuindo para inúmeras mudanças na rede urbana regional, entre as quais
podemos citar: grandes projetos de mineração, infra-estrutura – estradas, portos, aeroportos
etc., financiamentos nacionais e internacionais, urbanização concentrada nas capitais
estaduais, sobretudo em Manaus e Belém, que constituem metrópoles regionais e que
participam com destaque na divisão internacional do trabalho com grande produção industrial.
Com relação à malha urbana, é importante considerarmos que em 1991, apenas 13
cidades na Amazônia tinham mais de 50.000 habitantes e menos de 200.000: Porto Velho,
Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Santarém, Marabá, Castanhal, Ananindeua, Itaituba,
Araguaína, Abaetetuba, Gurupi e Ji-Paraná. Em 2010 o número de cidades com mais de
50.000 e menos de 200.000 aumentou para 23 cidades, o que mostra a tendência do aumento
da população nos núcleos já existentes.
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Além desse aumento, os dados do censo 2010 demonstraram a multiplicação do número
de cidades na Amazônia. Em 1960, eram 165, passando para 212 em 1980, chegando a 264
em 1991, e atingindo 449 em 2000, ou seja, só nas últimas décadas foram criadas 185 cidades,
número superior à quantidade de cidades existentes em 1960. Quase sempre, são pequenos
núcleos que se emancipam com fraca ou nenhuma infra-estrutura e cuja base econômica é o
repasse de recursos públicos.
Na atualidade, os estudos relacionados à Amazônia, quase sempre privilegiam os
dados da natureza, desconsiderando o fenômeno da urbanização, quando 70% da população
da Amazônia vivem em cidades. Por isso, na interpretação de BECKER (2004, p. 46), a
Amazônia é uma “floresta urbanizada” e esse fato não pode ser menosprezado, como se as
cidades não fossem importantes. Elas representam a cristalização do tempo no espaço, como
enfatiza CARLOS (2009, p. 97).
CONCLUSÕES
A paisagem urbana, tanto das grandes quanto das pequenas cidades, estão impregnadas de
história, e não apenas no construído, mas nos construtores; Gente de classes diferentes, e que juntas
participam de um ininterrupto processo de resistência e reconstrução das formas espaciais. Dessa
maneira, torna-se fundamental, tanto quanto os estudos da natureza, a compreensão da paisagem
urbana, para que possamos interferir de forma consciente e crítica na construção da uma sociedade
mais justa, humana e democrática.
Entendemos que esta discussão é importante para a compreensão da dimensão evolutiva da
totalidade social e, neste sentido, percebemos que a rede urbana constitui-se em um elemento fixo ao
espaço, mas que ultrapassa a barreira do tempo, inclusive podendo adquirir outra funcionalidade da
qual foi, inicialmente originada. São essas transformações que precisamos compreender, e assim,
identificarmos as características de uma dada porção do espaço, o que ela representou no passado e o
que poderia ter sido. Dessa forma resgatamos o passado e podemos interferir de maneira consciente na
realidade do presente e do futuro.
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RESUMO: O presente artigo teve por objetivo discutir o processo de inclusão e a proposta
pedagógica da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas a Educação
Química (TICAEQ) como um espaço para a formação de professores de Química para a
utilização das TIC no curso de Licenciatura em Química do IFS/Câmpus Aracaju, afim de
entendermos os possíveis avanços e retrocessos nesse processo formativo. A pesquisa
documental foi a metodologia utilizada, apoiando-se no levantamento das resoluções, dos
processos de reformulação curricular e da ementa da disciplina que orientam a presença do
carácter tecnológico na matriz curricular. A análise dos dados permitiu evidenciar que a
presença da disciplina TICAEQ é limitante e ineficiente, principalmente quanto observamos o
conteúdo programático que se encontra distante da realidade tecnológica atual. As práticas
desenvolvidas no seio dessa disciplina provavelmente não contribuem para a construção de
ideias que auxilie o professor de Química na escolha do momento e da metodologia mais
adequados para vincular os dispositivos tecnológicos a sua prática pedagógica.
Palavras–chave: TIC, formação de professores de Química, TICAEQ, disciplina.
ABSTRACT: This article aimed to discuss the process of inclusion and educational proposal
of the discipline of Information and Communication Technology Applied Chemistry
Education (TICAEQ) as a space for the training of chemistry teachers for the use of TIC in
the Bachelor's Degree in Chemistry IFS / Campus Aracaju, in order to understand the possible
advances and setbacks in this training process. The documentary research was the
methodology used, relying on the survey of the resolutions of the curriculum reform processes
and the menu of discipline that guide the presence of technological character in the
curriculum. Data analysis has highlighted that the presence of TICAEQ discipline is limiting
and inefficient, especially as we observe the program content which is far from the current
technological reality. The practice developed within this discipline probably do not contribute
to the construction of ideas that helps the professor of chemistry at the timing and the most
appropriate methodology to link the technological devices to their practice.
KEYWORDS: TIC, training of Chemistry teachers, TICAEQ, discipline.
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INTRODUÇÃO
Os cursos de licenciatura surgiram no Brasil no Século XX com o objetivo de formar
profissionais capacitados para o trabalho docente. Inicialmente, foi dado ênfase ao modelo
denominado de 3+1 que, possuía características semelhantes ao curso de Bacharelado. Nesse
contexto, o licenciando tinha nos três primeiros anos da graduação disciplinas especificas e
características do curso de Bacharel, e apenas no último o contato com as disciplinas voltadas
a prática e formação pedagógica (AYRES, 2005). Na maioria das vezes, com grandes
distanciamentos entre os conteúdos teóricos e a atividade docente.
A formação de professores de Química, de um modo geral, tem sido pensada no
sentido de superar esses modelos curriculares tradicionais que, contribuem para uma visão
muito simplista sobre o processo de ensino-aprendizagem em Química, no qual basta o
domínio de conteúdos e algumas poucas metodologias para ser professor. Contudo, ainda
persistem tais visões reducionistas nos cursos de Licenciatura em Química, na qual se
privilegia o domínio de conteúdos específicos em detrimento dos conhecimentos didáticopedagógicos que são também essenciais para a formação da identidade profissional docente
(SILVA; SCHNETZLER, 2005).
Na tentativa de superar essas concepções tem havido nos últimos anos uma
preocupação com a reestruturação curricular dos cursos de Licenciatura em Química com o
intuito de se superar a dicotomia teoria-prática e garantir a identidade e a especificidade de
cada curso, e com isso melhorar a formação docente (GUACHE et al, 2008; JUNIOR;
PETERNELE; YAMASHITA, 2009).
A utilização das TIC é uma ação importante para a docência e para a vida moderna,
conforme estabelecido pelas antigas15 e novas16 Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Além disso, a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 1.303/2001 orienta que o
licenciado em Química deve ter uma formação generalista, sólida e abrangente, e avaliar
criticamente as rápidas mudanças tecnológicas, no sentido de garantir o desenvolvimento
pessoal e profissional e a qualidade do ensino de Química (BRASIL, 2001b). Além disso, a
demanda por professores de Química cada vez mais qualificados, exige permanente formação
e atualização dos seus conhecimentos.
15

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 1. Diretrizes curriculares nacionais para a
formação de professores da Educação Básica em nível superior, cursos de licenciatura, de graduação plena.
Brasília, 18 de Fevereiro de 2002.
16
BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 2. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica.
Brasília, 01 de Julho de 2015.
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As TIC estão presentes nas práticas sociais, no pensamento, na comunicação e nas
formas de organização do trabalho docente. Os estudos sobre a formação inicial de
professores de Química tem mostrado forte interesse dos licenciandos em buscar informações
para se tornarem interlocutores no emprego dessas tecnologias (FERREIRA, 1998;
GABINIZ; DINIZ, 2009; GIORDAN, et al., 2010).
Um curso para utilização das tecnologias na Licenciatura em Química deve
aproximar o estudante das possibilidades oferecidas por estas em sala de aula e fornecer uma
maior apropriação com as potencialidades dos dispositivos tecnológicos para que ele possa
criar condições de organização e condução do processo de ensino e aprendizagem
(GIORDAN, et al., 2010).
Além do domínio das tecnologias, seria importante que os professores em formação
conhecessem os caminhos para criarem seus próprios usos no processo de construção de
conhecimentos químicos de seus alunos. Para que assim, pudessem explorá-las e
contextualizá-las com os objetivos de ensino propostos, desenvolvessem inúmeras
possibilidades na prática educativa e tornassem a sala de aula um ambiente interativo com a
participação ativa do aluno no ensino de Química.
A consolidação e o fortalecimento dessas ações, por exemplo, poderiam evitar a
subutilização pelos professores de Química de laboratórios de informática presentes na
educação básica, que mesmo dispondo de uma estrutura adequada para o trabalho com turmas
de até quarenta alunos e fazendo parte do cotidiano escolar, é um ambiente desconhecido de
muitos profissionais, conforme identificado por Lima (2009).
De acordo com Leite (2015), os professores não são preparados na formação inicial
para o uso das TIC, e consequentemente, acabam desconhecendo maneiras de interagir com o
conteúdo que vai ser ensinado e aos propósitos de ensino. Além disso, a formação inicial
muitas vezes se encontram distanciadas das práticas pedagógicas dos profissionais e de suas
reais condições de trabalho. E acabam, não levando em conta a realidade dos ambientes das
instituições educativas da educação básica. Para o autor, seria fundamental que a formação
inicial, apesar de suas dificuldades, fornecesse conhecimentos necessários sobre as
tecnologias para que o futuro professor pudesse ao longo de sua carreira ampliar sua
formação.
Os entraves para o desenvolvimento de ações didáticas com o uso das TIC também
estão além da formação inicial. A dimensão política, econômica e cultural, a ausência de
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recursos, os baixos salários, são questões que precisam ser consideradas para o não uso das
tecnologias.
Os currículos das Licenciaturas em Química influenciados principalmente pelas
antigas DCN, inseriram no núcleo de formação básica e profissional do professor disciplinas
didático-pedagógicas obrigatórias que tem como objeto de estudo as TIC, com o intuito de
fornecer uma preparação básica para que o discente seja capaz de utilizar e introduzir as
tecnologias educacionais em sua prática pedagógica, e com isso, organize e gerencie o
processo de ensino e aprendizagem. Para Leite (2015, p. 32):
Formar professores para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico,
o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a
imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e
imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de
comunicação.

A inclusão de disciplinas específicas para a utilização das TIC é uma alternativa
importante presente nos currículos de vários cursos de Licenciatura em Química para que os
futuros professores cheguem as escolas dominando certas habilidades. Assim sendo, o
presente artigo tem por objetivo discutir o processo de inclusão e a proposta pedagógica da
disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas a Educação Química
(TICAEQ) como espaço de formação para a utilização de TIC no curso de Licenciatura em
Química do IFS/Câmpus Aracaju.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa documental possui diversas finalidades e apoia-se no levantamento de
documentos elaborados com diversas finalidades, como por exemplo, registro, autorização e
comunicação. Os documentos podem ser institucionais (mantidos em arquivos de órgãos
públicos), pessoais, jurídicos, iconográficos, registros estáticos e elaborados para fins de
divulgação (GIL, 2010).
O principal objetivo da pesquisa documental é fazer inferência sobre o teor das
fontes e dos documentos, no sentido de fornecer evidências que fundamentem afirmações e
hipóteses do problema de pesquisa, e contribuam para o entendimento da realidade social
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A análise documental proposta nesta pesquisa apoiou-se no
levantamento das resoluções, dos processos de reformulação curricular e das ementas das
disciplinas, que orientam a presença de disciplinas sobre as TIC na formação inicial de
professores de química do IFS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O curso de Licenciatura em Química do IFS/Câmpus Aracaju foi criado em 2009. E
desde então, a sua matriz curricular sempre contou com uma única disciplina ao longo curso
com foco na preparação do discente em Química paro uso das TIC. De caráter obrigatório, a
disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas à Educação (TICAE)
apresenta um vago conteúdo programático, reduzido aos seguintes conteúdos: as TIC,
Fundamentos de editoração eletrônica aplicada ao ensino da química, Softwares aplicados ao
ensino da química e Introdução aos programas eletrônicos educacionais (IFS, 2012).
Mais um vez, registramos a ênfase no usos de softwares e na aquisição de
conhecimento básicos de informática caracterizando-a como uma disciplina mais técnica do
que pedagógica. Até o mês de Setembro de 2014, a sua oferta era realizada no último
semestre do curso e de forma isolada das demais disciplinas didático-pedagógicas do curso.
De certo modo, acreditamos que isso inviabilizava a aplicação dos conhecimentos adquiridos
na disciplina em outras atividades desenvolvidas em semestres anteriores do curso, como por
exemplo, na preparação de materiais e ações didáticas nas disciplinas de Prática de Ensino17 e
de Estágios Supervisionados (I e II). Além disso, um outro entrave que observamos é a sua
carga horária de apenas 54 horas, valor consideravelmente menor se comparado com caso das
disciplinas dos dois Câmpus da UFS.
No ano de 2014 Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso passou por uma
reformulação. O novo currículo, que corresponde ao atual, entrou em vigor a partir da
resolução Nº 83/2014/CS18 no mês de Outubro de 2014. No entanto, a disciplina TICAE
apenas sofreu alteração na sua nomenclatura, passando a ser chamada de Tecnologia da
Informação e Comunicação Aplicadas à Educação em Química (TICAEQ) e no período de
oferta, passado agora para o primeiro semestre (IFS, 2014). No mais, a carga horária e a
ementa foram mantidas integralmente.
A partir de segundo semestre 2015, a disciplina TICAE passou a ser ministrada de
forma integrada por um grupo de quatro professores formadores (tanto do núcleo de formação
específica quanto de formação profissional) pertencentes ao quadro efetivo do curso. Essa
situação atípica, se comparada a disciplina FCEQ analisada nas demais IES, nos permitiu

17

Conjunto de disciplinas relativas ao aprofundamento de conhecimentos associados aos sabres pedagógicos a
formação profissional para o ensino em Química: Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada à
Educação, Metodologia do Ensino de Química, Instrumentação para o Ensino de Química I, Instrumentação
para o Ensino de Química II e Instrumentação para o Ensino de Química III (IFS, 2012).
18
Fonte: http://www.ifs.edu.br/hotsite/cursos/quimica
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elencar algumas vantagens e desvantagens no processo formativo dos estudantes para o uso
das TIC na prática docente em Química.
No que diz respeito os aspectos positivos, acreditamos que os discentes tiveram a
oportunidade de conhecer diversas visões e estratégias sobre os uso de tecnologias no ensino
de Química conforme a experiência, a área de atuação e a titulação de cada professor
formador em diferentes momentos da disciplina. Isso provavelmente, ampliou o leque de
conhecimentos relacionados as diversas áreas que compõe a Química, como por exemplo:
Inorgânica, Analítica, Físico-química, Orgânica e Ensino.
Nesse contexto, mencionamos o primeiro agravante. O próprio título da disciplina
indica que se deve criar condições e situações para preparar o futuro professor para utilização
dos artefatos tecnológicos nas aulas de Química. Mas, será realmente que o todo o grupo de
professores formadores conhecia e estava preparado para atingir esse principal objetivo da
disciplina? Pois, é fundamental que se estabeleça nas aulas se uma articulação das tecnologias
com o saber pedagógico químico, para que a disciplina não seja voltada para uma formação
técnica associada a introdução a linguagens de programação, a computação, a informática ou
por exemplo, a demonstração de softwares específicos utilizados em pesquisas de outras áreas
da Química que impossibilitam o seu emprego nas salas de aula da educação básica.
Afim de confirmarmos essa hipótese e evidentemente problematizarmos essa
questão, a Coordenadoria de Licenciatura em Química (Coliqui) do IFS/Câmpus Aracaju nos
cedeu uma cópia impressa do registro de atividades da disciplina inseridas no Q-Acadêmico
Web (plataforma on-line de registro de frequências, notas, atividades e outras informações
acadêmicas do IFS) ao final do semestre 2015/2. A descrição dos conteúdos foram transcritos
e organizados na Tabela 1.

Artigos

Ciências Humanas

12425

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Tabela 1. Registro de atividades da disciplina TICAEQ no semestre 2015/2
REGISTRO DE ATIVIDADES
DATA
Nº DE AULAS CONTEÚDOS
19/06/2015 03
Apresentação da programação e atividades; Sistema de avaliação; Forma
de trabalho e materiais necessários para o desenvolvimento das
atividades;
26/06/2015 03
Utilização do Excel; Apresentação de resultados na forma de gráficos de
barras e pizza; Apresentação de resultados na forma de gráficos de
barras com séries concomitantes; Construção de planilha envolvendo
somatório, média, desvio padrão e desvio padrão relativo; Construção de
gráficos com barras de erros com o desvio padrão;
03/07/2015 03
Uso de planilha do Excel para tratamento de dados aplicados a Química
Analítica; Linearização; Curva analítica por progressão linear;
Aplicação de atividade;
10/07/2015 03
Apresentação de trabalhos com aplicações do Excel;
13/11/2015 03
Apresentação do software gráfico Origin 6.0; Plotagem de gráficos
utilizando as ferramentas básicas; Aplicações do software;
20/11/2016 03
Linearização de função utilizando o método gráfico no software Origin
6.0 e obtenção dos parâmetros da reta (Coeficiente angular e linear);
Aplicações e exemplos;
27/11/2016 03
Programa Chem Draw Ultra; Apresentação do programa; Ferramentas e
suas aplicações; Aplicações no desenho de estruturas orgânicas;
04/12/2016 03
Programa Chem Draw 3D
11/12/2016 03
Comentários das atividades com utilização do software Origin 6.0,
destacando os principais erros cometidos;
18/12/2016 03
Avaliações de 2ª Chamada
08/01/2016 03
Apresentação sobre o PREZI; Leitura e discussão de artigo sobre TIC no
ensino de Química; Cadastro individual (PREZI);
15/01/2016 03
Apresentação em grupo: aulas de Química por meio do PREZI;
22/01/2016 03
Construindo um aplicativo para o ensino de Química com App Inventor;
29/01/2016 03
Construindo um aplicativo para o ensino de Química com App Inventor;
05/02/2016 03
Suspensão de aulas pela Instituição;
12/02/2016 03
Treinamento do portal de periódicos CAPES, ABNT e Pergamum;
19/02/2016 03
Treinamento do portal de periódicos CAPES, ABNT e Pergamum;
26/02/2016 03
Aula para retiradas de dúvida de atividade final;
04/03/2016 03
Entrega de trabalho final.
Fonte: Q-Acadêmico Web.

Inicialmente, não observamos qualquer embasamento teórico ou problematização
acerca dos usos, potencialidades e limites sobre a inserção das TIC na esfera educacional, e
até mesmo na própria formação dos professores de Química, conforme verificamos nas
ementas da disciplina FCEQ da UFS/Câmpus São Cristóvão e Câmpus Itabaiana. No tocante
ao trabalho com o softwares, a exposição dos conteúdos nas Tabela 1 caracteriza o uso deles
prioritariamente como subsídios para fazer a organização e análise de dados, a construção e
apresentação de gráficos e tabelas variadas. Ou seja, são ações mais úteis e rotineiras em
pesquisas científicas de áreas específicas da Química, do que para o seu uso articulado com a
prática docente.
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Contudo, visualizamos alguns aspectos inovadores, como a construção de aplicativos
para o ensino de Química e o acesso a importantes bancos de dados de periódicos, essenciais
no processo formativo dos sujeitos como uma rica fonte de conhecimento e atualização sobre
as pesquisas mais recentes da área. Por fim, ressaltamos a nossa preocupação no modo como
essa disciplina foi planejada e sobre os critérios avaliação adotados, afinal foram 45 horas
divididas para quatro professores com diferentes posições e visões sobre as TIC. No entanto,
essa experiência com a participação de vários professores formadores na disciplina TICAEQ
foi única e ocorreu somente 2015/2. Atualmente, a disciplina vem sendo ministrada por um
único docente.
CONCLUSÕES
Apesar de algumas possibilidades, a presença da disciplina TICAEQ na matriz
curricular da Licenciatura em Química do IFS/Câmpus Aracaju é limitante e ineficiente,
principalmente quanto observamos os conteúdos programáticos que se encontram distantes da
nossa realidade social. As temáticas relacionadas ao ciberespaço e a cibercultura, que são por
exemplo, questões atuais e presentes na vida dos alunos e no cotidiano das sociedades
permeadas pelas tecnologias digitais, são esquecidas na proposta da disciplina.
As práticas desenvolvidas no seio da disciplina TICAEQ provavelmente não
contribuem para a construção de ideias que auxilie o professor de Química na escolha das as
melhores maneiras para utilizar as TIC no desenvolvimento de determinado conteúdo, tema
ou projeto. De modo que, se observe o momento adequado e a metodologia mais apropriada
para vincular os dispositivos tecnológicos a sua prática pedagógica.
No entanto, não estamos aqui querendo afirmar que inserção de um maior número de
disciplinas nesse currículo contribuiria decisivamente para uma melhor formação plena do
professor de Química para o uso de Tecnologias. Mas, queremos sinalizar a necessidade da
reelaboração das matrizes curriculares em consonância com a realidade tecnológica que
vivenciamos.
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A FORMAÇÃO DO CIDADÃO HISTÓRICO-CRÍTICO ATRAVÉS DO
ESTÁGIO: UM DIALOGO COM A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
RESUMO: O artigo tem por objetivo relatar a experiência do Instituto Federal da Bahia

(IFBA) Campus Camaçari com a prática do estágio por meio de ações conjuntas com a
extensão universitária. Através da vivência dos alunos19 da disciplina Estágio Supervisionado
II do Curso de Licenciatura em Matemática – IFBA Campus Camaçari com o projeto
“Matemática para o mercado de trabalho”, destinado aos moradores do município de
Camaçari-Ba, estabelecendo a discussão da função do estágio supervisionado e da formação
docente mediante o cumprimento da missão institucional com a comunidade.
.
Palavras–chave: 1. Estágio Supervisionado. 2. Extensão Universitária. 3. Prática Docente. 4.
Licenciatura

FORMATION OF HISTORICAL AND CRITICAL CITIZENS
THROUGH THE STAGE : A DIALOGUE WITH THE UNIVERSITY
EXTENSION
ABSTRACT: The article aims to report the experience of the Federal Institute of Bahia (
IFBA ) with stage practice through joint actions with the university extension . Through the
experience of the students of the discipline Supervised Internship II Mathematics Degree
Course - IFBA Campus Camaçari with the project " Mathematics for the labor market " for
the residents of the city of Camaçari , Bahia , establishing the basis of discussion of
supervised training and teacher training by fulfilling the institutional mission with the
community.
KEYWORDS: 1.Supervised internship. 2. University Extension . 3. Teaching Practice . 4.
Degree

INTRODUÇÃO
As mudanças no cenário educacional forçaram as antigas escolas técnicas, hoje
Institutos Federais, a desenvolverem novas concepções do estágio supervisionado enquanto
prática de formação do seu corpo estudantil. A ampliação das exigências do mercado
profissional colabora para esse eterno reinventar-se do profissional que acaba de ser inserido
no mundo do trabalho. Emerge dessa percepção a necessidade de conhecer e criar novos
espaços de atuação para os futuros profissionais.

19

Os alunos do IFBA serão identificados como licenciandos para facilitar a distinção com os alunos do curso.
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No campo de atuação dos profissionais da Educação, os espaços formais são sempre
os primeiros cenários observados para a prática do estágio supervisionado, o que nem sempre
apresenta todas as multipotencialidades que o futuro educador precisa conhecer para edificar
sua carreira docente. Conhecer e atuar em espaços não formais capacita-os para estabelecer
articulações entre o ensino, a investigação e a comunidade.
A extensão universitária é uma opção de desenvolvimento de espaços não formais para
a prática profissional. As ações extensionistas interligadas a prática do estágio supervisionado
ampliam a área de atuação do futuro educador que seriam regularmente as escolas
particulares, municipais e estaduais, para as praças, associações de moradores e/ou espaços de
vivência da comunidade.
Esta possibilidade transforma a arte da docência através da metodologia de atuação em
uma sociedade plural e ativa, onde múltiplos saberes, contextos socioeconômicos e histórias
de vida são fundamentais.
Com este pensamento o presente artigo tem por objetivo apresentar a experiência da
prática do estágio supervisionado articulada a extensão universitária realizado pelos
licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Camaçari no ano 2016. Ressaltando-se os
impactos de atuar em uma sala de aula plural e inovadora, a partir do projeto de extensão
“Matemática para o mercado de trabalho”, realizado por 09 (nove) licenciandos e que atendeu
80 (oitenta) membros da comunidade no município de Camaçari, no período de 04 (quatro)
meses.
O IFBA possui como missão institucional “promover a formação do cidadão históricocrítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,
objetivando o desenvolvimento sustentável do país”20 ao longo dos seus 106 anos o Instituto,
que já possuiu o título de Escola Técnica (ETBahia) e Centro Federal de Educação e
Tecnologia( CEFET-BA), prioriza a formação do seu educando para atuação profissional
articulada com saberes e competências que estão para além da sala de aula e laboratórios
técnicos. A formação humana, social e contextualizada são referenciais para a boa formação
do profissional egresso do IFBA.

20

http://www.ifba.edu.br/instituicao/missao.htm
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Compreendendo que a formação crítica dar-se por meio dos suportes que são ofertados
ao educando, o Instituto promove aos balizadores que compõe o seu tripé (Ensino, Pesquisa e
Extensão) estrutura e diretrizes capazes de estabelecer diálogos entre si.
No que se refere ao estágio supervisionado, em destaque para os cursos de
Licenciatura, como etapa de formação que compete ao Ensino, é importante refletir no que diz
Pimenta (2001, p.73)
Uma oportunidade de refletir sobre a teoria e pensar dialeticamente a
prática são nas aulas de Prática de Ensino, onde as experiências de estágio
são expostas e refletidas coletivamente, ultrapassando o senso comum
pedagógico e buscando resolver soluções. Esse é o momento de conciliar
teoria e prática, tendo como objetivo “formar um educador como
profissional competente técnico, científico, pedagógico e politicamente,
cujo compromisso é com os interesses da maioria da população”

Corroborando com a autora, destacamos o hiperlink com a Pesquisa ao afirmar
“ultrapassando o senso comum pedagógico e buscando resolver soluções”, tendo em vista que
o fazer científico segue em investigação constante por soluções e aportes que ultrapassem o
senso comum da sociedade e colaborem para um desenvolvimento socioeconômico melhor
do país.
Pimenta (2004, p. 99) segue alicerçando o estágio supervisionado, desta vez, no que se
refere a Extensão ao afirmar que “o estágio pode ser considerado como uma oportunidade de
aprendizagem da profissão docente e da construção da identidade profissional” além da
autora, Vasquez (1968, p.206) afirma que
aluno/estagiário apropriar-se de instrumentais teóricos e metodológicos
para compreender o sistema educacional e fazer uma futura reflexão: a
teoria pode contribuir para a transformação do mundo, mas para isso tem
que sair de si mesmo e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos
que vão ocasionar, com atos reais, efetivos, tal transformação

Através destas afirmações pode-se pensar o estágio como uma possibilidade de
ampliação do extencionista, tendo em vista que o papel da extensão universitária é ser um
instrumento por excelência de inter-relação da Universidade com a sociedade, de oxigenação
da própria Universidade, de democratização do conhecimento acadêmico, assim como de
(re)produção desse conhecimento por meio da troca de saberes com as comunidades.
(FORPROEX, 2011, p. 10).
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MATERIAL E MÉTODOS
O estágio é parte indispensável do processo de formação em licenciatura. Segundo o
regimento interno do IFBA Campus Camaçari o estágio deve ocorre em escola públicas no
Município de Camaçari e obedecer ao calendário acadêmico da instituição, sendo as
atividades iniciadas e finalizas dentro do semestre em que o licenciando esteja regularmente
matriculado.
Cabendo aos licenciandos buscar a escola onde realizará o estágio. Assim, em março
de 2016, início do semestre letivo no IFBA, os licenciandos foram às escolas públicas do
município para articular a realização de suas atividades. Neste período a rede municipal de
educação passava por um processo de paralisação.
Com a efetivação do processo de greve, levantou-se a ideia de ser proposto algo
diferente, tal como o estágio em escola particular ou ofertar um curso dentro da própria
instituição de revisão dos conteúdos do ensino fundamental, pois assim os licenciandos da
disciplina estágio 2 poderiam realizar a regência. Como essas alternativas poderiam
caracterizar uma atividade de extensão, a coordenação de extensão do IFBA campus
Camaçari foi convidada a participar também da reunião. Foi exposta a mesma a situação e
quais eram as alternativas que estavam sendo propostas.
A coordenação de extensão apresentou as regras da extensão e todos os trabalhos que
são desenvolvidos pelo setor junto à comunidade camaçariense. E destacou em especial uma
articulação existente com a Secretaria Municipal da Mulher do Município de Camaçari
(SEMU)21, na realização do Programa Mulheres Mil22, que tem como público alvo mulheres
de baixa renda, que são vítimas de violência e muitas possuem baixa escolaridade. Todos os
presentes viram neste programa a oportunidade perfeita para realização da regência por parte
dos licenciandos, através da oferta de um curso de matemática com conteúdo do ensino
fundamental. Tendo todos concordado com essa alternativa, foi elaborada uma proposta pela
coordenação de extensão que ampliou o eixo de ação da proposta, não contemplando apenas
para as mulheres atendidas pela SEMU como também incluiu como público alvo os maridos,
irmãos e filhos dessas mulheres. A Secretaria da Mulher prontamente aceitou o convite e
21

http://www.camacari.ba.gov.br/portal/detalhe_noticia.php?cod_noticia=21612

22

http://mulheresmil.mec.gov.br/
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apoiou a execução do projeto disponibilizando o local de realização do curso e realizando
todo o processo de divulgação e mobilização da população para inscrição.
A iniciativa de realizar um curso de extensão em parceria com o município foi levada
aos licenciandos pela professora da disciplina e pela coordenação de extensão. Os
licenciandos aprovaram a ideia e o projeto foi iniciado.
A primeira etapa do trabalho foi definir o conteúdo que seria abordado no curso, uma
vez que o conteúdo do ensino fundamental é extenso e não se teria tempo hábil para revisar
tudo. Com a participação dos licenciando foi definido que seria um curso de revisão dos
conteúdos do ensino fundamental com enfoque as principais funções matemáticas utilizadas
no mercado de trabalho em atividades como comércio e serviços. Desta maneira chegou-se a
estruturação do projeto de extensão “Matemática para o mercado de trabalho” com carga
horária de 45 horas/aulas e 20 participantes por turma.
Com base nos conteúdos definidos, os licenciandos ficaram responsáveis por
elaborarem o plano do curso, os planos de aula e os exercícios a serem utilizados
considerando 12 (doze) encontros durante os meses de abril, maio e junho.
Como suporte pedagógico foi utilizado o Moodle do IFBA, onde os licenciandos
postaram ao longo do semestre todo o material produzido para o curso (planos de aula,
material didático e lista de exercícios) e os relatos de cada dia de regência. O Moodle também
foi utilizado para que a professora da disciplina apresentasse as orientações e
encaminhamentos da disciplina e suas avaliações dos relatos da regência.
Durante toda realização do projeto o enfoque na utilização da matemática como uma
fonte de saber para utilização no dia-a-dia era a premissa mestra. Para incutir essa prática do
saber matemático os licenciandos recorreram a instrumentos lúdicos, jogos, e referências da
vivência dos alunos, que foram mapeadas no diagnostico inicial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para compreensão do real impacto dessa iniciativa inovadora para a instituição, da
realização do estágio supervisionado em articulação com a extensão universitária, era
fundamental estabelecer o diálogo com o executor direto do projeto.
Por este motivo foi aplicado um questionário digital a todos os licenciandos que
participaram do Projeto “Matemática para o mercado de trabalho”.
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Foram elaboradas nove (9) questões com base no Estágio realizado por eles sob
supervisão da Supervisora do Estágio e da Coordenação de Extensão do IFBA Campus
Camaçari.
A primeira pergunta está relacionada à experiência do aluno em ter realizado estágio
ou algum trabalho docente em escola convencional e 100% deles, ou seja, todos já haviam
experienciado à docência apenas em escola convencional.
Ao serem perguntados se eles entendiam ser fundamental ou não o estágio
supervisionado para sua formação de docente, 80% entendem que sim, enquanto que apenas
20% não seguiram com esse mesmo entendimento. Os licenciandos que entendem como
sendo fundamental para sua formação declararam que: permite a eles trabalhar em diferentes
níveis de ensino e com a pluralidade de pessoas e de níveis de aprendizagem; que o estágio é
o período que se coloca em prática todo conhecimento teórico adquirido ao longo do curso; e
também é o momento de adquirir experiência que será útil futuramente para quando estiver
atuando como educador para se sentir mais seguro. Além de ser um momento de reafirmação
da escolha pela docência. Os 20% que não entendem o estágio como fundamental declararam
que é apenas necessário, mas não suficiente.
Dentre os entrevistados, 60% declararam que a diferença de público alvo vivenciada
no projeto, contribuiu para melhorar a sua autonomia, e que por isso, consideraram terem tido
ânimo para estagiar neste projeto, principalmente considerando que o estágio convencional
não cria motivação, nesta perspectiva de desenvolvimento da autonomia. Isso porque, como a
escolha dos conteúdos foram realizadas pelos licenciandos, adaptar os conteúdos em função
do desenvolvimento da aula.
Ao serem questionados sobres as experiências vividas no "Projeto Matemática para o
mercado de trabalho", foi pedido para que eles enumerassem por ordem de importância quais
contribuíram para sua formação. Foi colocado em destaque como de maior importância, a
experiência de estar em contato com os diferentes perfis do alunado e logos após ela, se
destacou que as experiências sobre o desenvolvimento dos planos de aulas, a articulação dos
conteúdos como históricos de vida dos participantes também são mais importantes no
momento da realização estágio. O aperfeiçoamento de oratória, a criação de estratégias para
lidar com a evasão e a articulação no trabalho compartilhado não se destacaram.
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Outro ponto interessante apresentado ao serem sobre as principais dificuldades
encontradas por eles durante a realização do estágio, foi pedido para que enumerassem pela
ordem de importância, como podemos observar na figura 1:

Figura 1. Dificuldades encontradas. Avaliação dos licenciandos em relação ao
desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado. IFBA, 2016.

Solicitou-se ao licenciandos que dimensionassem o impacto de itens relativos ao
desenvolvimento do projeto: fatores de avaliação de desempenho (método de avaliação),
presença da professora da disciplina nos momentos de regência, elaboração dos relatórios
semanais, elaboração dos planos de aula. É importante ressaltar que nenhum dos itens foi
avaliado como ruim e destaca-se como a elaboração dos planos de aula foi avaliada de forma
positiva pelos licenciandos.
Com relação a classificação da experiência de estagiar em um projeto direcionado à
comunidade, 80% dos licenciandos responderem como excelente e 20% muito bom.
Seguindo com os questionamentos, ao serem perguntados como se sentiram ao
participar das atividades desenvolvidas ao longo do projeto, os licenciando tiveram que
atribuir notas de 0 a 5, para cada sentimento relacionado a uma atividade, como pode ser
identificado na figura 2, o desafio foi a motriz condutora para a maioria dos participantes.
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Figura 2. Sentimento ao participar das atividades. Avaliação dos licenciandos em
relação ao desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado IFBA, 2016.

Na última pergunta do questionário, foi solicitado para que cada um dos licenciandos
fizessem um relato de avaliação do projeto “Projeto Matemática para o mercado de trabalho”.
Um dos licenciandos respondeu que o projeto com um todo foi muito bom e que deveria se
prolongar por muito mais tempo ou que outros projetos similares possam ser realizados no
IFBA e que sejam voltados também para a comunidade externa à instituição. Ele considerou
que a parceria entre a coordenadora e a supervisora na elaboração desse projeto foi muito boa
e que quando precisou da coordenadora, ela sempre esteve à disposição. Ele agradeceu a
todos que participaram do projeto pela oportunidade de se desenvolver como professor e
melhor como ser humano, terminando o relato com a seguinte declaração “Olho para trás e
verifico que hoje me sinto mais corajoso e me vejo mais capaz para enfrentar os desafios da
profissão”.
Em um novo relato, o aluno descreveu que o projeto foi uma experiência muito boa e
rica em conhecimento e de evolução ao longo do projeto que apesar de encontrar alguns
obstáculos, como na construção de um curso, na preparação de materiais, nos diferentes níveis
de conhecimentos dos alunos, tudo corroborou para a construção do conhecimento. Outro
aluno considerou o projeto bem prazeroso e construtivo no final, ainda que tivesse acreditado
que seria bem desgastante no início do trabalho. E fez a seguinte declaração: “É muito
gratificante quando a gente dá uma aula ou passa uma atividade e você sente que os alunos
gostaram, foi essa sensação que o projeto me proporcionou”.
Já outro discente parabeniza a articulação entre a coordenadora do Curso de Extensão
e a supervisora de Estágio pela iniciativa e aconselha que deem continuidade do projeto em
outras turmas para que seja uma experiência bacana assim como foi para ele. Que, apesar de
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ter estagiado anteriormente em uma turma convencional, a experiência do projeto foi mais
prazerosa e construtiva.
Como último relato do questionário, o estagiário considera que a experiência de vivenciar
uma sala de aula, fora de uma escola convencional deve ser repensado como uma maneira de
formar profissionais com essa qualidade para ajudar a cidade, o estado e o país na busca de
uma educação pública de qualidade para todos.

CONCLUSÕES
Refletir a experiência do projeto de extensão abre um leque de possibilidades de atuação
para as práxis docentes. Considerando que a iniciativa finalizou suas atividades com pontos
positivos para formação do licenciado, enquanto futuro docente que terá que lidar com as
diversas implicações do mercado de trabalho, em seu cenário formal e/ou informal, bem como
provocar no docente o pensamento de cenários inovadores de atuação.
A prática do estágio supervisionado junto à comunidade, amplia a relação instituição sociedade e re(significa) a identidade do profissional de educação egresso das licenciaturas
ofertadas pelos Institutos Federais.
Fomentar o diálogo do estágio supervisionado em um contexto contemporâneo, social
e inovador foi a grande missão do projeto “Matemática para o mercado de trabalho”,
pretende-se que a discussões aqui iniciadas sirvam de amparo para novas provocações quanto
a formação e atuação do licenciado.
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RESUMO: O presente artigo se propõe a refletir sobre o ensino do componente curricular
Cartografia Básica. A ênfase da discussão recai sobre a importância da articulação entre os
conteúdos específicos da Cartografia e os conteúdos pedagógicos na prática docente e a
pertinência dessa ciência para o processo formativo do professor de Geografia. Para a
formulação deste artigo foi feita, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica e, em seguida, uma
pesquisa de campo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco –
IFPE – Campus Recife, no curso de Licenciatura em Geografia, a partir de uma entrevista
semiestruturada realizada com a professora da disciplina de Cartografia Básica. Esta pesquisa
se enquadra no tipo de abordagem qualitativa. De acordo com a análise dos dados o estudo da
ciência cartográfica é essencial no curso de licenciatura em geografia. Foi possível
compreender que existe uma crítica quanto às disciplinas pedagógicas do curso de
licenciatura, por serem de cunho teórico e distantes da realidade do cotidiano escolar.
Percebe-se que aprender a articular os conteúdos específicos e pedagógicos são importantes
para a formação docente, uma vez que ao transformar o conhecimento acadêmico em
conhecimento escolar, a aprendizagem dos estudantes da educação básica se tornará mais
significativa e próxima de sua realidade.
Palavras–chave: articulação dos saberes, docentes, linguagem cartográfica

FORMATION OF GEOGRAPHY TEACHER: A STUDY ON THE
TEACH OF BASIC CARTOGRAPHY
ABSTRACT: This article aims to reflect on the teaching of curricular component Basic
Cartography. The emphasis of the discussion is on the importance of the relationship between
the specific contents of Cartography and pedagogic contents in teaching practice and the
relevance of this science to the formation process of the geography teacher. For the
formulation of this article was made initially a literature search and then a field research at the
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE - Campus Recife,
on licentiate degree's course of geography, from a semi-structured interview held to the Basic
Cartography's teacher. This research fits into the type of qualitative approach. According to
the data analysis the study of cartographic science is essential in the licentiate degree's course
in geography. It was possible to understand that there is a criticism to the fact of pedagogical
disciplines be theoretical and distant from the nature of daily school reality. It is felt that
learning to articulate specific and educational content is important for teachers training, once
turned academic knowledge into school knowledge, the basic education of students learning
will become more meaningful and close to their reality.
KEYWORDS: articulation of knowledge, teachers, cartographic language
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INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda o ensino do componente curricular Cartografia Básica, como
ferramental primordial no processo de formação de um profissional da licenciatura em
Geografia. Nesse sentido, apresenta as primeiras discussões que fazem parte do plano de
atividades intitulado: a formação de professores do curso de licenciatura em Geografia: um
estudo sobre a Cartografia.
O interesse por este tema emergiu da curiosidade em analisar se o ensino desse
componente curricular específico possui um direcionamento pedagógico no tocante às suas
abordagens em sala de aula, fazendo-se cruciais para o processo de aprendizagem de um
licenciando em Geografia.
Em se tratando de formação de professor, é imprescindível a articulação dos conteúdos
específicos com os pedagógicos, superando a lógica da fragmentação dos saberes que ainda
norteiam muitos cursos de licenciatura. Dessa feita, quando nos referimos a um licenciando,
em especial, no nosso caso, a um futuro professor de Geografia, entendemos ser necessária a
apropriação e a articulação dos conhecimentos específicos da Geografia com os
conhecimentos pedagógicos durante o seu processo formativo.
Entre os conteúdos específicos da geografia, cabe destacar a Cartografia. O trabalho
com Cartografia desperta a curiosidade de pesquisadores que denunciam a ausência de
trabalhos com este ramo da Geografia, práticas inadequadas ou propõem formas mais
adequadas a um ensino crítico de geografia. (SIMIELLI 1999; CAVALCANTI 1998, 2010a).
A forma de se trabalhar com a Cartografia em sala de aula, pode levar ao desenvolvimento de
um estudante leitor crítico ou um estudante que simplesmente usa o mapa para localizar
fenômenos, sem a devida alfabetização cartográfica.
A Cartografia é uma ciência primordial na formação do professor de Geografia. É por
meio dela que se poderá estudar o espaço geográfico, buscando compreender a realidade
espacial no que tange às questões ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais,
sobretudo, na qual as distintas sociedades fazem parte, além de fazer analogias entre essas.
A proposta desta pesquisa, voltada para o estudo do componente curricular Cartografia
Básica, justifica-se pelo fato de existir uma considerável dificuldade dos professores de
Geografia da educação básica, na produção dos conceitos cartográficos. Alcantara; Ventorini
(2011, p. 616) defendem dizendo que “na Geografia uma das dificuldades é ensinar a
linguagem cartográfica aos alunos do Ensino Básico”, embora a humanidade tenha
conhecimento dessa ferramenta representativa do espaço desde os tempos remotos. Além
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disso, Araújo (2010, p. 2) ressalta que “é interessante observar que apesar do uso da
cartografia ser tão antigo é que grande parte da humanidade ainda possui uma dificuldade
considerável de entender muitos conceitos cartográficos, inclusive professores que atuam na
área de geografia”. [grifo nosso].
Simielli (2015) diz que é fundamental a diferenciação entre o saber universitário de
Cartografia e o saber ensinado pelos professores. É a partir desse saber universitário que um
saber ensinado deve ser elaborado. O curso de Licenciatura é o espaço para que essas
articulações aconteçam.
Diante disso, torna-se importante responder a seguinte indagação: como acontece o
trabalho com os conteúdos universitários da cartografia e a sua articulação para o ensino da
cartografia no ensino fundamental e médio? Responder a tal questionamento nos ajuda a
compreender as práticas curriculares do curso e suas implicações para a formação do futuro
professor.
Vale salientar que uma das preocupações dos professores dos cursos de licenciatura em
geografia, seja fazer com que os futuros professores se apropriem dos conceitos cartográficos,
de tal modo que eles consigam trabalhar esses saberes de forma segura e eficaz com os seus
futuros educandos, fazendo com que eles não somente identifiquem e memorizem a
localização de determinadas regiões do globo terrestre, como era feito há algum tempo, mas
também,

tornem-se

sujeitos críticos/reflexivos de sua realidade, de tal modo que

compreendam as múltiplas questões do espaço ao qual estão inseridos. Pois, tudo indica haver
uma certa negligência dos docentes da Geografia no ensino básico no que se refere à
aplicação desses conhecimentos. Segundo Barbosa; Câmara (2012) essa negligência ocorre
em virtude da deficiência do professor adquirida desde o seu processo de formação inicial.
Dentre outros desafios, o ensino da Cartografia nos cursos de licenciatura, deve
procurar articular os conhecimentos científicos com os saberes pedagógicos, favorecendo a
um processo de ensino-aprendizagem mais significativo.
Diante do exposto, temos como objetivos desta pesquisa: analisar a importância da
ciência cartográfica no processo de formação do professor de Geografia e compreender de que
forma os diferentes saberes, específicos da cartografia e pedagógicos, articulam-se na prática
docente do professor de Cartografia do curso de licenciatura em geografia do IFPE.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa em questão, teve como ponto de partida a pesquisa bibliográfica que,
segundo Marconi e Lakatos (1992), é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em
forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com
que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado
assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas
informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Segundo a natureza dos dados, a pesquisa enquadra-se no tipo de abordagem
qualitativa. De acordo com Strieder (2009, p. 45) a pesquisa qualitativa “tem como
preocupação maior [estudar e refletir] os valores, as crenças, as opiniões, as atitudes, as
aspirações e as representações dos sujeitos”.
Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo de
estudo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE),
especificamente o curso de Licenciatura em Geografia – Campus Recife. Como sujeito da
pesquisa tivemos apenas, uma professora do curso de licenciatura em Geografia dessa
instituição, haja vista que é a única, entre os demais, que ministra a disciplina de Cartografia
Básica.
No que tange ao processo de coleta de informações, foi utilizada, enquanto técnica para
coleta de dados, a aplicação de uma entrevista semiestruturada, na qual o pesquisador
estabeleceu um roteiro prévio de perguntas havendo a liberdade de alterações e inclusão de
tópicos frente à situação. Os procedimentos utilizados na coleta de dados obedeceram às
seguintes etapas:
 Agendamento da entrevista com a professora de Cartografia;
 Explicação do objetivo da entrevista e do processo de devolução dos resultados;
 Coleta dos dados através da entrevista.
O procedimento para o tratamento e a análise dos dados far-se-á com base na análise de
conteúdo. No interior da análise de conteúdo, usaremos o procedimento da análise temática,
levando em consideração o que nos propõe Bardin (1977): 1) a pré-análise; 2) a exploração do
material; 3) o tratamento dos resultados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A professora entrevistada é a única profissional do curso de Licenciatura em Geografia,
que trabalha com o componente curricular Cartografia Básica, que integra os conteúdos do 3º
período do curso.
A docente é licenciada e doutora em Geografia, além de professora do IFPE desde o ano
de 2011, atuando no ensino básico e superior.
Quando perguntado qual a importância da ciência cartográfica no processo formativo de
um graduando de licenciatura em Geografia, respondeu que “A Cartografia é uma ciência de
extrema importância para a formação do professor de Geografia”. Disse ainda que “a ciência
geográfica tem como base de sua natureza a espacialização dos fenômenos, sendo o mapa um
dos instrumentos principais para a realização dessa espacialização”. Araújo (2010) corrobora
realçando que tal instrumento serve para a identificação e compreensão de certos fenômenos
geográficos (sociais e físicos).
Quando perguntado se seu processo formativo inicial havia disciplinas pedagógicas, a
mesma respondeu que sim, no entanto, a quantidade era menor do que atualmente. Disse que
hoje existe uma valorização maior nas disciplinas de prática de ensino, como por exemplo, os
estágios.
A formação inicial é o começo da busca de uma base para o exercício da
atividade docente. Concebida assim, deve assentar-se em concepções e
práticas que levem à reflexão, no sentido de promover os saberes da
experiência, conjugados com a teoria, permitindo ao professor uma análise
integrada e sistemática da sua ação educativa de forma investigativa e
interventiva (BARREIRO, 2006, p. 22, apud MODESTO, [s. d.], p. 2).

Quanto ao impacto que essas disciplinas pedagógicas têm em sua prática atual, a
professora respondeu da seguinte maneira: “no sentido teórico, eu acho que tive até uma boa
formação, não em todas as disciplinas pedagógicas, mas eu acredito que fui aprendendo a
lhe dar melhor com os estudantes na prática (...)”.
É importante salientar que a concepção de ação pedagógica, que serve como
direcionamento no trabalho docente, são conhecimentos advindos do próprio
material didático e da própria experiência elaborada ao longo de sua vida,
enquanto profissional da educação; de outro modo, se constituiu a partir das
experiências e dos valores sócio-culturais, ao longo da sua atuação como
educador [...]. (FONTES; SILVA, [s. d.], p. 5).

Disse ainda que “as disciplinas têm muita teoria e pouco direcionamento prático e fala
pouco da realidade que a gente vai encontrar”. Sobre isso Barreiros (2008, p. 8) afirma que
“[o] professor é preparado durante toda a sua graduação para uma realidade diversa da que
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encontrará em sua prática”. Além do mais, a professora entrevistada falou que “ colocam uma
carga muito grande. Você professor tem a responsabilidade de mudar o mundo, ai você
chega na sala de aula e se depara com uma realidade totalmente diferente e você vai ter que
lhe dar com isso na prática e com sua emoção também, porque você se ver fragilizado diante
daquela realidade e se frustra (...) e que muitas vezes o conhecimento teórico lá na
universidade lhe iludiu de uma realidade que não é a real”.
Tardif (2007, apud PIRES, [s. d.], p. 30) propõe isso como um “choque de realidade”,
que diz respeito “ao período que os professores atravessam nos primeiros anos da docência,
caracterizado pela aprendizagem intensa e reajustes feitos em função da complexa realidade
do exercício da profissão, procurando estratégias para (re)orientar suas ações”. Essa fase
constitui um período de adaptação pelo qual o professor passa, frente a essa nova e tão
complexa realidade que é o cotidiano escolar.
A respeito da pergunta se havia um tratamento pedagógico das disciplinas específicas
da Geografia durante o seu curso de formação inicial, a docente respondeu que não, pois vem
de uma licenciatura bacharelizada. Contou que inicialmente todos os estudante prestavam
vestibular para o curso de Geografia e que só no final do curso, havia a escolha pelo
bacharelado ou licenciatura. Mesmo depois havendo a separação dessas duas graduações, a
licenciatura continuou abordando as disciplinas específicas sem direcionamento pedagógico.
A professora falou ainda que tenta romper com a concepção tradicional na qual foi formada.
O processo formativo do professor de Geografia que não ocorre uma
articulação entre conhecimentos específicos da Geografia com os
conhecimentos pedagógicos, pode ter como consequência um profissional
fragmentado e dicotomizado. Essa articulação é e tem sido vista como
importante forma de realizar de fato um ensino em que ocorra uma
aprendizagem, ou seja, uma efetivação do processo de ensino-aprendizagem.
(SANTOS; SOUZA, [s. d.], p. 1).

Logo, concebemos o quão a articulação de disciplinas pedagógicas e específicas são
pertinentes na vida de um docente em formação. Entretanto, tais conhecimentos, sobretudo os
pedagógicos, permanecem muito na teoria, “deixando de lado”, na maioria das vezes, a
abordagem da realidade com a qual esse profissional se deparará. No mais, considera-se que o
licenciando apenas se constituirá como professor a partir de sua prática de ensino em sala de
aula, onde o mesmo adquirirá experiências múltiplas ocorridas no cotidiano desse espaço.
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CONCLUSÕES
As apreciações realizadas neste estudo tiveram como objetivo compreender de que
forma os diferentes saberes, específicos da cartografia e pedagógicos, articulam-se na prática
docente do professor de Cartografia do curso de licenciatura em Geografia do IFPE. Para isso,
buscou analisar o que pensa a professora de Geografia no que se refere ao seu trabalho com o
componente curricular Cartografia Básica.
Esta pesquisa aponta para uma necessidade de reflexão sobre o ensino desse
componente curricular no que concerne à sua abordagem em sala de aula. Por tratar-se de um
conhecimento específico bastante complexo e fundamental para o processo formativo de um
profissional da Geografia, há a necessidade de trabalhá-lo pedagogicamente na academia, isto
é, articulando os conhecimentos específicos com os pedagógicos.
Esperamos com este trabalho, auxiliar os professores de Geografia a perceberem a
pertinência da articulação dos conteúdos específicos e pedagógicos, visando uma melhor
abordagem do ensino, sem perder a essencialidade dos conhecimentos cartográficos. Essa
articulação é importante para que o conhecimento acadêmico se tansforme em conhecimento
escolar e, com isso, a aprendizagem dos estudantes da educação básica se torne mais
significativa e próxima de sua realidade.
Novas pesquisas podem ser feitas a partir desses dados, de modo que se possa
aprofundar acerca dos impactos dessa articulação no processo de ensino–aprendizagem da
cartografia.
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RESUMO: O breve artigo relata a importância da didática na formação do professor,
destacando que o professor atual muito se alavancou nas últimas décadas, isto porque, ela é
vista como a ruptura do meio tecnológico que cabia a educação em décadas anteriores.
Contudo a transformação da didática nos últimos tempos desencadeou uma série de mudanças
benéficas tanto à disciplina quanto para o educando. Destaca também a importância da
formação do educador que contribui diretamente na educação. A proposta surgiu a partir dos
estudos em sala de aula na disciplina de Didática do curso de Ciências Biológicas do IFTOCampus Araguatins -TO, e foi realizada com dois professores da rede estadual e municipal de
ensino. Só foi possível a coleta de dados através de um questionário, em seguida fora
analisada e comparadas.
Palavras–chave: disciplina, educação, educador, Professor
A TEACHING IMPORTANCE OF THE TEACHER TRAINING
ABSTRACT: The brief article describes the importance of teaching in teacher education,
noting that the current teacher very leveraged in recent decades, this because it is seen as the
breaking of the technological means that it was education in previous decades. However the
transformation of teaching in recent years triggered a series of beneficial changes to both the
discipline and for the student. It also highlights the importance of teacher education which
directly contributes in education. The proposal came from the studies in the classroom in
Didactic discipline the course of Biological Sciences IFTO-Campus Araguatins -TO, and was
carried out with two teachers from the state and municipal schools. Only the data collection
was possible through a questionnaire, then was analyzed and compared.
KEYWORDS: discipline, education, educator, teacher

INTRODUÇÃO
As discussões acerca da importância da didática na formação dos professores, elevou-se
a um patamar considerável nas últimas décadas, por ser compreendida como uma divisora
entre um modelo mais pragmático, apenas repassando conteúdo e outro bem mais abrangente,
visando a formação de cidadãos,
No cenário em que era inserida a educação há algumas décadas, o educador tinha como
meta propor uma formação onde as pessoas não poderiam expor sua opinião, um ensino que
não permitia discutir as questões sociais e todas as transformações no contexto econômico e
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político que se desencadeava no mundo, muitas vezes nem os próprios educadores eram
capazes de ter uma visão crítica da situação.
Os métodos educacionais possuíam um déficit quanto a qualidade da educação, pois
estavam amplamente relacionados com a formação que o professor recebia, eles mal saiam de
um curso técnico de magistério e imediatamente já se viam atuando em uma sala de aula.
Com isso, enfatizava-se que os professores que saiam do magistério com pouca formação
didática, não dispunham de técnicas que viessem a contribuir com a formação do educando.
Sendo isso bem evidente nas décadas de 80 e 90 com o alto índice de evasão escolar.
A inevitável modificação no cenário, constatou quão importante é o professor para a
formação do aluno e a transformação da sociedade como um todo, pois uma está interligada a
outra, com isso acalorou-se o debate sobre a didática em um contexto tanto nacional como
mundial.
Segundo Libâneo (1994 p. 28), A Didática se baseia numa concepção de homem e
sociedade e, portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a
educação escolar a serem estabelecidos em função da realidade social brasileira.
Portando, esse artigo tem como objetivo demonstrar que a didática é de fundamental
importância tanto na formação do professor, e consequentemente no êxito da qualidade do
ensino.
MATERIAL E MÉTODOS
A temática surgiu através dos estudos em sala na disciplina de Didática do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
– Campus Araguatins -TO, realizou-se uma entrevista com dois professores, um da rede
municipal e um da rede estadual de ensino da cidade de Araguatins –TO. A primeira
professora de nível fundamental, será denominada (P.A) com formação em Pedagogia,
iniciada pela UNITINS concluindo-a na Universidade Castelo Branco, tem treze anos de
docência, leciona na Escola Municipal Professora Nair Duarte, situada na Rua Bartolomeu
Bueno. A segunda, leciona no nível médio, (P.B) com formação em pedagogia, pela
Universidade do Tocantins, exerce à docência há 23 anos, está atuando no Centro de Ensino
Médio Professora Antonina MIlhomem, localizado na Rua 06 S/N, Setor Nova Araguatins.
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Para a obtenção dos dados, foi realizada uma entrevista com ambos os professores,
sobre a sua vida docente, e qual a relevância da didática no seu processo de formação como
educador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os docentes entrevistados, mostraram-se receptivos e colaboraram de forma positiva
durante toda a entrevista, ressaltando-se a importância da realização de trabalhos relacionados
com a área da educação.
Dando início a pesquisa foram questionados a fazerem uma análise de como era a
metodologia dos educadores na época em que eles estudavam. As respostas foram
basicamente idênticas, tanto (P.A), quanto a da (P.B), afirmaram que antigamente era muito
tradicional, que se baseava em simplesmente repassar o conteúdo de forma mecânica.
Segundo a P.B era bem básica mesmo, quadro e giz, tinha que decorar mesmo,
professor simplesmente falava, só ele o tempo todo e que hoje houve uma evolução muito
grande no papel do professor em despertar o senso crítico no aluno.
O método como era transmitido o ensino antigamente, gera opiniões controvérsias sobre
a sua eficácia, pois muitos embora concordem que de certa forma possuía o respeito e uma
visão mais centrada no professor, não instigava o aperfeiçoamento do aluno, que não
vislumbrava o questionamento. Era basicamente a “educação bancária” explanada por Paulo
Freire.
É fato que durante muito tempo a formação de magistério teve uma significativa
contribuição no modelo educacional, mas no decorrer de toda história da educação ficou
comprovado que era necessário um aprimoramento do corpo docente como um todo, pois os
mesmos mecanismos não surtiriam os mesmos efeitos, acompanhando assim as recorrentes
transformações políticas e sociais dentro da educação.
Após detalharem como funcionava a metodologia na sua época, foi pontuado se eles
aprovariam esse modelo que lhe fora repassado, houve aí uma divergência nas opiniões dos
entrevistados, a professora A afirmava que o aprendizado era maior, pois o aluno tinha que
estudar ou gravar os conteúdos, embora ela tenha dito que enquanto professora não aplicaria
esse modelo. Enquanto que a B, tinha convicção que os professores eram mais respeitados
pelos alunos, e assim estudavam mais e consequentemente se adquiria maior conhecimento,
acrescenta dizendo “Com certeza aprovaria(...), pois se adquiria mais conhecimento, se tinha
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mais respeito, disciplina (...) embora os professores não tenham conseguido acompanhar as
modificações que ocorreram, eu aprovaria totalmente” (P.B, 2016).
Todavia é inegável que o mecanismo de ensino vem passando por constantes alterações
ao longo dos últimos anos. E é aí que se insere o papel da didática, que visa responder aos
problemas educacionais decorrentes nas suas diversas épocas. Significando um diferencial
para o progresso do ensino.
Tomar consciência que a Didática hoje oscila entre diferentes paradigmas pode ser algo
muito auspicioso para a comunidade pedagógica. Na verdade, ela nunca foi monolítica: é o
que prova a própria necessidade de adjetivação adotada tantas vezes: Didática renovada, ativa,
nova, tradicional, experimental, psicológica, sociológica, filosófica, moderna, geral, especial
etc. (CASTRO, 1991, p.21)
Hoje eles enfatizam como diferencial os resultados das conquistas que foram
adquiridas, visto que foi comprovado que o sucesso da qualidade de ensino está diretamente
interligado com a formação acadêmica que o professor recebe, por isso veem na educação
continuada um ponto positivo para a reciclagem de técnicas que serão aplicadas em sala de
aula.
Essa formação continuada, é entendida como uma porta que se abre para que o educador
se mantenha sempre atualizado com as mudanças frequentes na sociedade. Isso acaba sendo o
reflexo da transmissão do conhecimento, que vai de encontro com as técnicas inovadoras da
didática, valorizando um olhar reflexivo com os saberes aplicados
Melo (1994) defende o professor é um profissional que mais necessidade tem de se
manter atualizado, aliando à tarefa de ensinar, a tarefa de estudar. Transformar essa
necessidade em direito, é fundamental para o alcance de sua valorização profissional e
desempenho em patamares de competências exigidos pela sua própria função social.
Durante a entrevista eles analisaram qual teria sido o papel da didática para sua
formação, a princípio ambos destacaram que é de suma importância, pois proporciona um
amplo conhecimento de como os mesmos deve lidar com a sala de aula, incluindo a relação
de professor e aluno e a sua relevância de ensino-aprendizagem. P.B Acrescenta “A didática é
base para nossa formação, mas nem sempre a teoria e a pratica elas casam (...) só quando você
começa a trabalhar que vai perceber que realmente ela lhe dá uma base, porém é o jogo de
cintura que vai determinar o seu sucesso”.
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Portanto a didática não é um manual com instruções prontas, é necessário abranger esse
conhecimento, nos mais diversos aspectos sociais e políticos, e adquirir métodos de se
relacionar com o educando.
Uns dos métodos incluído no desenvolvimento de práticas em sala, é utilizando a
tecnologia, seguindo esse pensamento os professores se posicionaram de forma positiva “É
essencial o uso de tecnologias no ambiente escolar, pois hoje em dia os alunos estão mais
interagidos com os avanços tecnológicos. As crianças e jovens estão cada dia mais evoluídos
tecnologicamente”.
Portanto é de fundamental importância que o professor acompanhe esse avanço
tecnológico, pois estar cada dia mais presente na vida e no cotidiano das crianças e jovens.
CONCLUSÕES
Portanto a didática está diretamente ligada com toda a prática educativa, propiciando ao
professor ferramentas que venham a auxiliá-lo para além das questões teóricas, visando assim
englobar todo um contexto social e político.
O foco principal da didática é nortear o educador em um sentido positivo, de forma que
ele possa ter noções de como enfrentar questões adversas, mas isso só surtirá efeito se ele
souber alinhar a teoria com a vivência prática de um professor. Os entrevistados mostraram-se
bem abertos a nos atender, pois os mesmos acreditam que o apanhado de informações, irão
fortalecer o interesse e consequentemente enfatizar a real importância da atuação docente na
formação de cidadãos.
Conclui-se que a didática é de fundamental importância para uma melhor formação do
licenciado, pois a qualidade do professor afeta diretamente no desempenho da educação, nos
resultados alcançados.
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RESUMO: É perceptível a relevância dos programas de iniciação científica na formação dos
estudantes, uma vez que além de aproximarem os alunos da pesquisa, proporciona ricas
experiências acadêmicas e de vida. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi investigar a
perspectiva de alunos sobre o impacto desta atividade na sua formação. A pesquisa classificase como explicativa, sendo utilizado o método quali-quantitativo, em que foram aplicados
questionários semiestruturados a seis egressos dos cursos técnicos de nível médio do Instituto
Federal do Acre – Campus Cruzeiro do Sul que foram bolsistas de iniciação científica. Os
resultados evidenciaram que os alunos compreendem a importância destes programas para a
sua formação e que, além de aproximá-los da ciência, habilidades como escrita, leitura,
trabalho em equipe e expressão oral são melhoradas. Ainda, iniciação científica influenciou
na escolha acadêmica de três entrevistados. A pesquisa, portanto, é uma necessidade e é
através dela que uma sociedade evolui. Logo, as instituições de educação profissional têm
parte da responsabilidade em desenvolvê-la e para estimular novos pesquisadores, a iniciação
científica é ideal.
Palavras–chave: ciência, educação profissional, formação

IMPORTANCE OF SCIENTIFIC INITIATION IN THE STUDENTS’
PERSPECTIVE OF FEDERAL INSTITUTE OF ACRE/CRUZEIRO DO
SUL CAMPUS
ABSTRACT: It is perceptible the relevance of scientific initiation to formation of students,
once that beyond approximate them of research, provides rich academic and life experiences.
In this sense, the aim of this work was investigate the perspective of students about the
impacts of scientific initiation in their formation. The research is classified like explicative,
being used the quail-quantitative method, on what semi-structured questionnaires were
applied to six ex-students of the technical courses of middle school of Federal Institute of
Acre – Cruzeiro do Sul Campus that had scientific initiation scholarship. The results show
that the students understand the importance of scientific initiation to their formation and that,
besides approximate them of science, abilities like write, read, team work and oral expression
are improved. In addition, the scientific initiation influenced in the academic choice of three
interviewed. The research, therefore, is a need and is through it that a society progresses.
Ergo, the institutions of professional education have the responsibility in develop it and for to
stimulate new researchers the scientific initiation is ideal.
23

A pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Gestão da Educação
Profissional, sendo parcialmente publicado no livro “Institutos Federais na Amazônia: caminhos, desafios e
proposições”.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa científica compõe o tripé ensino, pesquisa e extensão, que define as
instituições de educação superior (IES). É visível, porém, que nos últimos anos a pesquisa
tem se configurado como item de desenvolvimento não apenas na graduação, mas também
nos cursos de formação média e técnica. Embora o termo iniciação científica (IC) seja
rapidamente associado a alunos de cursos superiores, os estudantes da educação profissional
técnica de nível médio também são atendidos por este programa – apesar da pouca
visibilidade dada à pesquisa para este público.
De modo geral, a pesquisa auxilia na construção da autonomia intelectual do estudante,
devendo estar intimamente relacionada ao ensino e presente em todos os tipos de oferta, seja
no nível básico ou no superior. Necessariamente, as estratégias e as metodologias utilizadas
devem se adequar à faixa etária e ao nível de amadurecimento intelectual dos educandos e
devem ser capazes de instigar o sentido de curiosidade do alunado, orientando-os ao estudo e
à busca de soluções para as problemáticas do cotidiano (BARACHO et al., 2006; MOURA,
2007).
Visando integrar os alunos, de forma abrangente, à pesquisa científica, em 1987, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) criou o Programa
Institucional de Iniciação Científica (ALENCASTRE et al., 1996). Assim, desde sua criação,
é perceptível a importância da IC na formação dos estudantes, uma vez que além de
aproximá-los da ciência, proporciona ricas experiências com os orientadores, incluindo o
aperfeiçoamento da criticidade, o desenvolvimento de habilidades instrumentais necessárias
para o método científico, a participação em eventos científicos entre outros, que ampliam a
aprendizagem dos estudantes e os deixam mais confiantes (ERDMANN et al., 2010).
Tais atitudes quando despertadas logo nas primeiras fases escolares, corroboram para
que, nos níveis de ensino subsequentes, os discentes possam elaborar questões investigativas
no campo mais formal, seja na pesquisa de base ou na aplicada (BARACHO et al., 2006;
MOURA, 2007).
Há pouco mais de uma década, apesar do número de bolsistas de IC já ser considerável,
o número de artigos sobre a temática não era numerosa (QUEIROZ e ALMEIDA, 2004) e
ainda hoje percebe-se a incipiência de trabalhos na área, existindo mais artigos que versam
sobre a sua importância na graduação (PEREIRA et al., 1999; BALLARIN e TOLDRÁ,
2001; BRIDI e PEREIRA, 2004; CARDOSO et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2008;
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PALMEIRA e RODRIGUEZ, 2008; BASTOS et al., 2010; ERDMANN et al., 2010), sendo
mínima a abordagem desse tema em relação aos cursos técnicos de nível médio.
Portanto, considerando a importância da Iniciação Cientifica na vida dos estudantes e
que o IFAC/Campus Cruzeiro do Sul teve alunos de cursos técnicos como bolsistas deste
programa, surgiu a necessidade de avaliar o seu impacto na formação dos educandos.
MATERIAL E MÉTODOS
Objetivando-se analisar as contribuições dos programas de Iniciação Científica na vida
dos estudantes de cursos técnicos de nível médio do IFAC, foi utilizado o método qualiquantitativo. Optou-se, ainda, por uma pesquisa explicativa, pois de acordo com Gil (2008, p.
28) é o tipo “que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o
porquê das coisas. ”
Primeiramente, foi feito um levantamento dos alunos dos cursos técnicos de nível médio
que foram bolsistas de iniciação científica junto à Coordenação de Registro Escolar e à
Coordenação de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Acre/Campus Cruzeiro do Sul.
Destes, foram levantadas informações pertinentes ao trabalho, bem como os dados de telefone
e endereço. Dos nove egressos que foram bolsistas de Iniciação Científica Júnior, incluindo-se
um bolsista da Mostra de Pesquisa e Inovação, contatou-se seis para a explicação do objetivo
do estudo, sensibilizando-os a participarem da investigação, efetuando-se, em seguida, a
entrega dos questionários semiestruturados. Dos egressos entrevistados, três foram alunos do
curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária, dois, do curso Técnico
Subsequente em Agropecuária e um do curso Técnico Subsequente em Controle Ambiental.
O roteiro do questionário buscou, através de perguntas fechadas e abertas, conhecer os
motivos que os fizeram participar do programa de iniciação científica e qual a importância
para sua formação.
Cada participante assinou o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando
em participar da análise de maneira voluntária e sem ônus aos pesquisadores, consciente de
que as informações serão utilizadas somente dentro da pesquisa.
Posteriormente, as informações coletadas foram transcritas para uma planilha no Excel
para geração de dados estatísticos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre o entendimento dos egressos a respeito da iniciação científica, 100% afirmaram
ser uma atividade que ensina a fazer e desenvolver projetos de pesquisa científica. Longhi e
Schroeder (2012) salientaram que as atividades de IC podem ser valorosas para a educação
científica dos estudantes, todavia, o programa é mais do que o evidenciado, pois constitui-se
de uma importante ferramenta educacional. Esta afirmação encontra respaldo na fala dos
entrevistados, pois conforme um deles, a IC “auxilia na aprendizagem do curso” e outro
complementa que “é importante para sua formação profissional porque une experiência
acadêmica e área profissional e também a diversas áreas do conhecimento”. Ainda outro
destacou que a IC “aperfeiçoa o caráter e o entendimento dos alunos”.
Os participantes também alegaram que a IC melhorou a sua forma de se expressar (oral
e escrita), incentivou o trabalho em equipe e a leitura, mostrando que o programa, além trazer
a ciência para perto do aluno, também o aperfeiçoa como indivíduo (QUEIROZ e ALMEIDA,
2004). Segundo a pesquisa realizada por Bridi (2010), a maioria dos entrevistados concorda
que a iniciação científica contribui tanto para a formação específica quanto para a formação
ampla e cultural do estudante, abrangendo aspectos intelectuais, culturais e morais.
Hartmann e Zimmermann (2009, p. 11) constataram que, em contato com a IC,
estudantes do Ensino Médio desenvolvem sua capacidade de “explicar, justificar, predizer,
estimar, interpretar, fazer julgamentos e inferir, o que é promissor para a sua formação
científica”.
Dois entrevistados destacaram a importância da relação aluno-professor, favorecida
pelo desenvolvimento de projetos de IC. Para Filipecki et al. (2006), os programas de IC são
marcados pela crença de que o vínculo estabelecido entre orientador e orientando contribui
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.
O professor exerce papel fundamental no despertar científico de seus alunos. Conforme
análise dos dados, verificou-se que 50% dos participantes declararam saber da existência do
programa através de seus docentes e, quando perguntados sobre qual a motivação de
participarem de IC, 50% responderam que foi devido ao convite de um professor.
É possível que muitas vezes o docente não tenha a dimensão dos benefícios que a IC
pode trazer aos seus orientandos, especialmente naqueles matriculados em cursos técnicos de
nível médio – já que maior atenção é dada aos graduandos. É provável também que muitos
estejam mais concentrados em formar pesquisadores, discípulos que levem a ciência adiante.
Assim, chamou-nos a atenção o depoimento de um professor da educação básica acerca da IC
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no ensino médio: “Não tenho o objetivo de formar cientistas. Meu objetivo é de formar
cidadãos, de permitir que eles possam discutir isso com outras pessoas, possam ajudar de
alguma forma...” (HARTMANN e ZIMMERMANN, 2009, p. 10). Todavia, quer pelo intuito
de formar cientistas, quer pelo desenvolvimento do indivíduo, é fato que a participação do
docente como estimulador de alunos para a IC é determinante.
Nenhum egresso atribuiu ao auxílio financeiro que o programa oferece, a motivação em
atuar na IC – apesar de este ser significativo para a continuação dos envolvidos nas atividades
de pesquisa (SOUZA e MARQUES, 2011).
Quando questionados se a IC exerceu influência em sua formação técnica, 100%
responderam que “sim, bastante”. Além disso, a maioria declarou que a IC influenciou no
descobrimento de sua vocação profissional (Figura 1).

Figura 1. Influência da Iniciação científica na escolha profissional. IFAC, 2016.
Salienta-se, ainda, que dos entrevistados, 50% estão cursando nível superior em área
relacionada ao curso técnico que concluíram (Figura 2), sendo provável que a IC possibilite o
prosseguimento dos estudos e ofereça um encaminhamento profissional aos participantes. No
entanto, nenhum egresso está trabalhando na mesma área em que se formou (Figura 2).
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Figura 2. Atual situação dos bolsistas entrevistados. IFAC, 2016.
Ainda de acordo com os participantes, 33% afirmaram ter publicado os resultados de
seus trabalhos em revista científica e 50% participaram de eventos científicos. Carmo e Prado
(2005) ressaltam a importância da divulgação do saber obtido através das pesquisas
realizadas, seja por meio de periódicos e livros – a forma mais valorizada –, seja por meio de
eventos acadêmicos/científicos. Para os autores, nestas ocasiões há o intercâmbio entre
cientistas, pesquisadores, estudantes diversos e outras pessoas interessadas pelas temáticas
apresentadas, em que os participantes divulgam seus trabalhos e recebem, como resultado,
sugestões, apreciações e críticas. Assim, para Lacerda et al. (2008), estas trocas de
experiências enriquece os partícipes e ampliam sua visão acerca do conhecimento.
CONCLUSÕES
A iniciação científica aproxima o aluno da ciência e também desenvolve diversas
capacidades e habilidades que auxiliam na sua formação geral.
Apesar de muito enfoque ser dado à formação universitária, a iniciação científica
beneficia os alunos do ensino básico e técnico ao estimular o desenvolvimento intelectual e
auxiliar na sua escolha profissional.
Os professores têm papel fundamental no despertar científico dos alunos e devem
estimulá-los a participar dos programas de iniciação científica, bem como a instituição deve
oferecer estrutura para que as atividades sejam desenvolvidas.
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Mais estudos devem ser realizados para verificar o desenvolvimento dos alunos
bolsistas na sociedade após a conclusão dos cursos, assim como é preciso investigar mais
profundamente os impactos do programa na instituição e quais benefícios ela pode trazer para
a comunidade escolar.
Ainda, faz-se necessárias pesquisas que investiguem o funcionamento do programa nas
instituições, a fim de se descobrir se ele atende aos objetivos propostos.
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RESUMO: O presente artigo assume, como objetivo principal, apresentar, por meio de
pesquisas bibliográficas, aspectos positivos do Programa Jovem Aprendiz, relacionando
ideias e dados que retratem a importância da mesma. Uma vez que esses jovens podem trazer
uma série de benefícios para a sociedade quando ofertado a eles a oportunidade de
capacitação profissional.
Palavras–chave: jovem, profissionalização, programa.

THE IMPORTANCE OF LEARNER LEGAL INSERTION IN THE
LABOUR MARKET
ABSTRACT: This article assumes as main objective to present, through literature searches,
positive aspects of the Young Apprentice Program, relating ideas and data that portray the
importance of it. Since these young people can bring a number of benefits to society when
offered them professional training opportunity.
KEYWORDS: professionalization, program, young.

INTRODUÇÃO
A profissionalização do jovem é uma etapa do seu processo educativo (ECA, art. 62),
logo, a sua inclusão no mercado de trabalho, na qualidade de aprendiz, é um instrumento
básico educacional e de suma importância para formação humana.
Segundo Pais (2001), a juventude é uma categoria socialmente construída. Portanto,
sujeita a modificar-se ao longo do tempo. No dia-a-dia, os indivíduos tomam consciência de
determinadas características e elas afetam um universo considerável de indivíduos
pertencentes a uma geração, onde são culturalmente incorporadas. Essas características de um
período da vida apresentam-se como expressão de problemas, então atraem a atenção dos
poderes públicos, tornando-se objeto de medidas legislativas ou não. Como exemplo, há o
Programa Jovem Aprendiz destinados à capacitação profissional e inserção de jovens no
mundo do trabalho.
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A Lei da Aprendizagem, Lei nº. 10.097/2000, propõe que todas as empresas, seja ela
de médio ou grande porte, empreguem um número equivalente de aprendizes, entre 5% e 15%
do seu quadro de admitidos. Em um contexto legal, aprendiz é o jovem que estuda e trabalha,
recebendo, concomitantemente, formação profissional para a qual está se qualificando e a
incrementando na prática. Além disso, comparecer regularmente a escola, se ainda não
concluiu o Ensino Médio, e estar matriculado e frequentando instituição de ensino conveniada
com a empresa que o contratou, sendo que a mesma deve oferecer o curso de formação de
aprendizagem, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Manfredi (2002) analisa a educação profissional como direito social, uma dimensão a
ser incorporada aos projetos escolarização de nível fundamental e médio dirigidos aos jovens
e adultos pertencentes aos grupos populares.
Em primeira análise, o programa promove a qualificação profissional, trazendo
benefícios tanto para a instituição quanto para o jovem, pois atua em prol de um melhor
desempenho do aprendiz na empresa e, consequentemente, na recaída do nível de desemprego
entre os jovens, que gira em torno de 30%, percentual muito acima da média nacional que
hoje fica em torno de 5,5% (ESPRO, 2016). No âmbito social, o programa coopera com o
distanciamento dos jovens das ameaças da criminalidade e do uso de drogas, pois a partir
dessa oportunidade os mesmos tem acesso ao conhecimento, capacitação de uma profissão e a
um desenvolvimento de carreira dentro de uma instituição, dando a eles a chance de ser
tornarem cidadãos plenos.



Ao se analisar as quatro prioridades estabelecidas na Agenda Nacional de

Trabalho Decente para a Juventude, (ANTDJ), sendo elas: I) mais e melhor educação; II)
conciliação dos estudos, trabalho e vida familiar; III) inserção ativa e digna no mundo do
trabalho; e IV) o diálogo social –, podem-se identificar, no instituto legal da aprendizagem
profissional, os elementos que justificam seu caráter de trabalho decente e a sua grande
importância na sociedade.
É com base nesses pontos de vista que o então artigo se torna tão compreensível e
respeitável, uma vez que a mesma visa discutir sobre questões significativas e de interesse
comum, com o intuito de oportunizar e estimular o trabalho do aprendiz, ressaltando as
vantagens que este método de trabalho assegurará a essa classe, que, frequentemente, é tão
esquecida, pelo desentusiasmo e não confiabilidade de vários, com relação aos jovens. Por
meio de leituras e pesquisas, tratar-se-á a importância do programa Jovem Aprendiz,
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evidenciando seus aspectos positivos, e a relevância de acomodar esses jovens no mercado de
trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa assume, como objetivo principal, reunir acervos bibliográficos que
discutam acerca dos benefícios e da importância do Programa Jovem Aprendiz, por meio de
artigos

e

documentos,

evidenciando

dados

que

constatem

essas

analogias,

concomitantemente, com a apresentações de ánalises feitas por autores renomados.
Estudos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirmam que o Brasil possui
um alto índice de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam em cursos regulares, não fazem
cursos profissionalizantes e, ao mesmo tempo, também não estão empregados, o número
compreende 18,4% das pessoas nessa faixa etária, justificando a implementação de programas
sociais e estatais que visem minimizar os efeitos dessa realidade.
Segundo Bernal (2010, p. 28), o trabalho dá sentido à vida, dado que permite aos
cidadãos se realizarem pessoalmente e formarem sua autoestima e sua identidade. Diz respeito
ainda, a necessidade de que o trabalho seja realizado com o mínimo de qualidade, pois grande
parte dos trabalhos são monótonos e com pouca qualidade de vida (BERNAL, 2010). Logo, o
Programa Jovem Aprendiz vem com o objetivo de dignificar o trabalho, em especial dos
adolescentes e jovens, uma vez que as empresas atuam diretamente no processo de formação
dos mesmos, inserindo-os no mundo corporativo e orientando-os a ordernar seus projetos de
vida.
Assim, o presente trabalho vai buscar evidenciar, por meios de pesquisas
bibliográficas, a importância de programas como esse, criados em prol de um benefício civil,
que estabelecem funções sociais de grande relevância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na concepção de Soares (2009, p. 48), [...] o trabalho é central na vida das pessoas.
Toda nossa vida está de alguma maneira vinculada ao trabalho e é definida por ele. A
profissão também nos permite construir uma identidade profissional. Nesse sentido, o projeto
Jovem Aprendiz impulsiona o desenvolvimento profissional de várias pessoas, honrando o
valor do trabalho, que a cada ano vem aumentando o número de admitidos no programa,
conforme dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (2013).
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Tabela 01 - Evolução dos Contratos de Aprendizagem Profissional.

Fonte: Boletim da Aprendizagem Profissional – MTE/2013.

Analisa-se que de 2005 a 2013, desde a publicação do Decreto nº 5.598/2005, foram
admitidos nessa categoria de contratação um total de 1.702.365 aprendizes no Brasil,
evidenciando que nesse período ocorreu um crescente progresso na quantidade de contratos.
A verificação dos dados possibilita ainda considerar que entre os anos de 2012 e 2013 foram
empregados 646.058 jovens, número que representa 52,92% da meta programada para o
período entre 2012 a 2015.
Nas palavras de Silveira (2012), o Estado, em busca da modernização,
enfatizou a política de formação e valorização do trabalhador como estratégia de
competitividade, qualidade e produtividade para os três setores da economia
A concepção de educação tecnológica, fundamentada em uma perspectiva
economicista, revestiu o “capital humano” com uma roupagem – “humanista e
humanizadora” -, trazendo preocupações marcantes com a valorização das
competências, autonomia, participação, flexibilização do trabalhador devidamente
(com)formado. Por detrás dessa formação e valorização do trabalhador, está o
individualismo leonino da ideologia neoliberal, em que o Estado brasileiro, na busca
pela retomada do crescimento econômico, transfere para a individualidade de jovens
e trabalhadores a responsabilidade de adquirir competências e habilidades, ter
iniciativa própria e capacidade para resolver problemas, ter criatividade, autonomia
e espírito empreendedor, a fim de se inserirem na empregabilidade, em um contexto
de desnacionalização, desindustrialização e, por conseguinte, de precarização do
trabalho. (SILVEIRA, 2012, p.38).
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Logo, o Programa Jovem Aprendiz vem com o intuito de capacitar adolescentes e
jovens para que os mesmos estejam preparados para o mercado de trabalho, fazendo com que
os indíces de desemprego caia, como mostra os dados coletados pela Pesquisa Mensal do
Emprego, realizada pelo IBGE (2014).
Tabela 02 - Taxa média anual de desemprego.

Fonte: IBGE – 2014.

Segundo Giane WANTOWSKY, o programa trata-se de uma questão de
responsabilidade social, “uma vez que tem por intenção a captação de jovens e
consequentemente novos talentos, através da criação de postos de trabalho, visando reduzir o
desemprego no Brasil e, principalmente, conceder oportunidade e experiência para o trabalho,
e inclusão social”.
A partir dos dados coletados, fica claro que o projeto Aprendiz Legal atua como um
benefício social e comercial para a sociedade, uma vez que a mesma ajuda na
empregabilidade de jovens, capacitando-os e lhes possibilitando experiências profissionais,
fazendo com que as taxas de contratações cresçam gradualmente, e além disso, pode ser
apresentada como uma das soluções contra o desemprego.
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CONCLUSÕES
Diante do exposto, é nítida a importância dos jovens no mercado de trabalho, uma vez
que a mesma traz bastantes benefícios sociais e comerciais para a sociedade, onde a inserção
dos mesmos pode ainda ser a solução ideal para que ocorra a recaída da taxa de desemprego
no Brasil e, consequentemente, na diminuição da pobreza e da criminalidade.
É bastante claro que com a Lei da Aprendizagem, Lei nº. 10.097/2000, milhares de
jovens tem a oportunidade de crescerem profissionalmente e conseguirem destaque em
alguma instituição através dos cursos preparatórios impostos legalmente pelo programa,
acarretando em uma milha de contratações anuais que só tendem a crescer.
Assim, este projeto governamental é de grande relevância, tanto para os jovens, que
recebem capacitação e experiência profissional, quanto para as empresas, que além de
receberem incentivos fiscais ainda reduzem gastos financeiros, e todos esses aspectos se
refletem, de forma positiva, na sociedade brasileira, podendo assim este programa ser
ampliado e oportunizado mais vagas para que um número maior de jovens sejam beneficados.
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DE GEOGRAFIA EM MEIO ÀS REFORMAS CURRICULARES
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RESUMO
A reforma da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação básica em conjunto
com o Plano Nacional de Educação (PNE) trazem para a discussão no âmbito educacional
brasileiro o questionamento a respeito do papel da escola para a sociedade a partir da
necessidade de evidenciar os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Diante
desses debates encontra-se o ensino de geografia que toma como base epistemológica a
relação entre natureza e sociedade. Mas, por conta das demandas das reformas curriculares,
que obedecem ao ímpeto da perversa globalização, o ensino da geografia escolar insere cada
vez mais em seu escopo curricular abordagens e conteúdos que corroboram para a
manutenção da reprodução social. Frente à esta problemática o presente trabalho tem como
objetivos discutir a importância da pesquisa na/para a formação docente em geografia em
contraposição à formação reprodutivista, assim como debater sobre o pensamento autônomo
dos(as) professores(as) para a compreensão das reformas curriculares. Para a efetivação do
mesmo foi utilizada a pesquisa bibliográfica através de artigos, livros e leituras afins. Como
resultado desse trabalho foi possível perceber a necessidade de incluir nos currículos dos
cursos a interseção entre a teoria e a prática que pode ser mediada pela pesquisa e
principalmente pela parceria entre escolas públicas e universidades, como é o caso do
Programa de Iniciação à docência, o PIBID.
Palavras-chave: autonomia, ensino, educação neoliberal

THE IMPORTANCE OF RESEARCH IN FORMATION OF
GEOGRAPHY TEACHER IN MIDDLE OF THE CURRICULUM
REFORM
ABSTRACT
The reform of the Basis of the Common National Curriculum (BNCC) of basic education in
conjunction with the National Education Plan (PNE) bring to the discussion on the scope of
the brazilian educational questioning about the role of the school to the society from the need
to highlight the rights and objectives of learning and development. In the face of these
discussions is the education of geography that takes as its basis the epistemological
relationship between nature and society. But, on account of the demands of the curricular
reforms, which follow the momentum of the perverse globalization, the teaching of geography
school enters increasingly in its scope of curricular approaches and content which support for
the maintenance of social reproduction. Front to this problematic, the present work aims to
discuss the importance of research in/for the teacher training in geography in contrast to the
training alienating, as well as discuss the thought stand-alone of teachers to the understanding
of the curriculum reforms. For the realization of the same has been used for the literature
search through articles, books and readings related. As a result of this work it was possible to
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realise the need to include in the curricula of the courses on the intersection between theory
and practice that can be mediated by the search and mainly by the partnership between public
schools and universities, as is the case of the Initiation Program to teaching, PIBID.
KEYWORDS: autonomy, neoliberal education, teaching

INTRODUÇÃO
A educação no contexto neoliberal tende à transformar-se em mercadoria e à tirar o
significado da mesma de direito social. Este modelo educacional incute os valores do sistema
socioeconômico vigente, e tem como única finalidade preparar os indivíduos para servirem ao
mercado de trabalho do sistema de produção pós-fordista, que exige flexibilidade da força
trabalhadora para atender a nova demanda toyotista.
Todo este processo de reformas educacionais para servir ao sistema neoliberal que
produz segregação e perpetua a divisão do trabalho e suas estruturas de poder, conta
ativamente com a contribuição e o investimento de organizações multilaterais, como a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Banco
Mundial(BM), que trazem para o âmbito educacional as ideias de qualidade e eficiência. E
assim como em uma empresa, dar-se o processo de mcdonaldização da educação, que está
pautada sobretudo em reformas curriculares e em investimentos na formação de profissionais
da educação mais eficientes e “inovadores “. (Gentili,1999)
De acordo com Gentilli (1996) a mcdonaldização da escola trata-se de um processo
resultante das transformações propostas pela hegemonia neoliberal que adentra várias
instituições a fim de implantar qualidade e eficiência, como em um fast food, esse é o motivo
da metáfora mcdonaldização da educação. Este modo de operar já funciona nas escolas. É
dentro de todo esse contexto que estão as reformas curriculares brasileiras como a mudança
na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e todos os aspectos levantados dentro do Plano
Nacional de Educação (PNE), principalmente quanto aos objetivos voltados para a formação
docente expostos nas metas 15 e 16 que versam sobre a necessidade de todo professor ter
formação específica de curso de Licenciatura e que além de curso superior tenham acesso à
formação continuada.
Muitas são as literaturas que denunciam o currículo oculto, termo cunhado por Philip
Jackson em 1968, que trata-se das “normas e valores que são implicitamente, mas
eficazmente, ensinados nas escolas e sobre os quais o professor em geral não fala nas
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declarações de metas e objetivos” (APPLE, 2006, p.127). Essas normas e valores estão
diretamente relacionadas à questão da reprodução social de manutenção das estruturas de
poder, logo através do modus operandi da escola, que inclui a estratégia curricular, é possível
definir quem continuará ocupando o lugar de patrão e o lugar de empregado, ao empregar a
violência simbólica no currículo pré-estabelecido é possível estratificar o tipo de
conhecimento para cada indivíduo pertencente à determinada classe social, Bourdieu e
Passeron (1992).
A partir deste pressuposto da violência simbólica por meio da perpetuação de
determinado capital cultural, via currículo, o presente trabalho aponta o desmonte do discurso
da necessidade de existência de uma base comum curricular, como a forma de todos terem
acesso aos mesmos conhecimentos. Através do que foi exposto acima fica evidenciado o real
sentido desse ajuste curricular: a padronização da forma de pensar e agir frente a sociedade, a
formação do trabalhador flexível e dócil, incapaz de rebelar-se.
Além da adequação curricular este artigo atenta também para as reformas educacionais
do neoliberalismo, sinaliza-se para a formação do profissional de educação, fato que está
imbricado com o “sucesso” do currículo proposto, afinal esse profissional deve ser eficiente e
prático a ponto de não refletir sobre a sua prática e colocar em ação todas as normas e valores
propostos no currículo oculto.
Em contraposição às estratégias hegemônicas, o processo investigativo da pesquisa
evoca a autonomia dos indivíduos e contribui para a tomada de consciência configurando-se
deste modo como fator essencial na formação de professores da educação básica, inclusive
professores de geografia. A partir dessa perspectiva vê-se a formação de professores de
geografia comprometidos com a proposta de análise crítica dos fenômenos físicos-naturais e
humanos que se desenvolvem no espaço geográfico, objeto de estudo de tal ciência. Assim,
por meio de tal pressuposto e o presente artigo tem como objetivos refletir sobre a
importância da pesquisa na formação e ação dos professores de Geografia e a necessidade de
posicionar os educadores frente às reformas educacionais.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia desse trabalho, de acordo com o procedimento técnico empregado, pode
ser descrita enquanto uma reflexão teórica pautada em levantamento bibliográfico a partir da
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leitura de artigos, livros e referências afins, que colaboram com a discussão proposta. Tomouse como método de abordagem a concepção qualitativa que colabora para a compreensão das
informações que versam sobre a esfera da formação de professores e sobre a análise
sóciopolítica da mesma atividade, afim de que fique evidenciada a necessidade de pensar o
ato investigativo na formação dos professores de Geografia.
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA E A PESQUISA
Apesar da peculiar multidisciplinaridade da Geografia, a mesma ao longo da revolução
científica mecanicista passou por um processo de segregação cartesiana, que resultou na
divisão da geografia dos fenômenos naturais, a geografia física, e, a geografia dos fenômenos
humanos, a geografia humana. Partindo desse acontecimento, a geografia perdeu sua principal
característica: a análise sistêmica da superfície terrestre. A dicotomia geográfica inibe a
compreensão do real sentido de espaço geográfico, afinal homem/mulher e natureza não são
elementos dissociados, ambos são partes de um mesmo sistema multiconectado, que fazem
parte de uma teia, cujo ponto de interseção é a vida que se desenrola no espaço geográfico
através dos fenômenos de transformações da sociedade.
No contexto da formação do profissional de Geografia a dicotomização também é
latente. Há a distinção entre bacharelado e licenciatura, sendo que este primeiro ocupa posição
de maior prestígio em detrimento da licenciatura principalmente quando aborda-se a questão
da pesquisa, nesse sentido é inevitável não concordar com

o argumento de

(VESENTINI,2010, p. 239):
“Nesses termos não tem menor cabimento propor ou realizar (como
fazem muitos cursos pelo Brasil afora) uma separação rígida entre o bacharel
(o geógrafo) e o licenciado (o professor), como se este último não precisasse
de uma boa formação científica – aprender a pesquisar, realizar projetos, a
dominar técnicas de entrevista, observação levantamento bibliográfico,
trabalho em laboratório etc. O curso superior em Geografia não deveria
enfatizar essa diferença entre bacharelado e licenciatura e muito menos
subestimar a formação do professor. Formar especialistas é uma atribuição
dos cursos de pós-graduação (ou de especialização) e não da graduação.”

De acordo com o referido autor a legitimação da falta de interesse e preocupação com a
formação do professor é resultado de um longo processo que vem sendo arquitetado
estrategicamente pelas forças políticas da ditadura militar, a fim de marginalizar e colocar a
profissão docente como menos importante. Esse sistema está marcado na história da educação
brasileira, não apenas na formação de professores de Geografia, mas, na formação de
professores no sentido mais amplo.
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Todos esses pressupostos vão totalmente de encontro à perspectiva proposta pelas
Diretrizes Curriculares de Formação de Professores (2015) e por Suertegaray (2010). As
Diretrizes Curriculares para a formação de professores no artigo 5º inciso II, apresentam que a
formação de professores deve permitir:” à construção do conhecimento, valorizando a
pesquisa e a extensão como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento
do profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa” (BRASIL,2015,
p.6). Do mesmo modo contribui a autora:
“Na perspectiva hora exposta, é importante a pesquisa na educação de
professores. Pesquisa significa compreender o mundo, mediante respostas
que construímos sobre esse mesmo mundo. Essas respostas são expressão da
interação entre sujeitos e objetos. Pesquisar pressupõe conhecer o outro – o
outro sujeito, o outro objeto. O ato de pesquisar é um ato de conhecimento;
portanto, é parte do processo de educação, ou seja, ‘consiste em aceitar e
respeitar o outro desde a aceitação e respeito de si mesmo.’”
(SUERTEGARAY, p.111, 2010)

Em concordância com Freire(1983) essa autora acredita que a pesquisa na/para a
formação de professores contribui para a constituição de sujeitos autônomos capazes de
construir seus próprios conhecimentos frente ao que Freire expõe como uma “educação
bancária”. Esse tipo de educação entrega o conhecimento pré-moldado aos indivíduos,
excluindo-os e alienando-os de seus processos de aprendizagem, é apenas transmissão,
depósito. A pesquisa permite o caminho contrário, educa através da investigação e da
construção autônoma de conhecimentos, pois “Biologicamente, todo o conhecer é um
processo de investigação e descoberta individual, porém sempre em relação ao outro, ao
entorno” (SUERTEGARAY, p. 111, 2010).
Segundo Lüdke (2001) o conceito de professor – pesquisador – reflexivo é uma
constituição recente que data as décadas de 1970 e 1980. De acordo com BACKES (2007,
p.1) apud Garcia(2007) “professor pesquisador seria aquele professor que parte de questões
relativas a sua prática com o objetivo de aprimorá-la.” Essa é a concepção nítida de que o
processo de pesquisa pode vir a ser um meio de refletir e transformar a realidade do âmbito
escolar, pois esse ambiente e os fenômenos que se apresentam no mesmo configuram-se como
objetos de estudo.
E quanto ao professor reflexivo? O que compreende essa descrição? A partir de
BACKES (2007, p. 2) apud MIRANDA (2006, p. 132), o professor reflexivo é “aquele que
reconstrói reflexivamente seus saberes e sua prática”. O professor reflexivo parte da
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autocrítica, da análise de suas próprias ações, para identificar problemas e pensar possíveis
soluções.
Ambos os conceitos são concomitantes e aparecem imbricados, eles configuram como
sinônimos, pois no cerne dessas classificações está o ato reflexivo, o agir autônomo do
docente que não reproduz, mas, produz através da investigação e reflexão de suas ações
pedagógicas e políticas.
De acordo com André (2001), é possível concluir que tanto a pesquisa científica quanto
a pesquisa em educação têm seus conhecimentos, procedimentos, atividades e necessidades
diferentes. “A tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa,
exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre há tempo para
distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade de pesquisa” (ANDRÉ, p.59,
2001).
Diferente da concepção de educação pontuada por Freire (1983) como educação
bancária em que o professor deposita, despeja todas suas informações e conhecimento sobre
seus discentes passivos, a educação que toma como base o princípio investigativo da pesquisa
forma docentes capazes de interferir nas suas realidades. Cabe à cada instituição de ensino
que abriga cursos de licenciaturas pensar que tipo de professor se deseja formar e a partir de
qual concepção de educação.
Apesar das barreiras impostas muitas são as formas de relacionar a pesquisa à formação
de professores dentre elas a citada acima, a inclusão da pesquisa no currículo da licenciatura,
e como cita André(2001) através da inserção de temas e de projetos de pesquisas dos próprios
docentes, além da articulação na forma de parceria entre escola pública de educação básica e
universidade.
Na verdade é a ausência da pesquisa na formação docente que fortalece o
distanciamento entre a geografia acadêmica e a geografia escolar. Sem a apropriação do
método investigativo os professores em formação não conseguem realizar a mediação
pedagógica da maneira correta, afinal, como sinaliza Kaercher (2010), apenas conhecer a
ciência não é o bastante para ensinar geografia, é necessário saber como fazer, como
transformar o conhecimento científico da geografia em um conhecimento escolar não
vulgarizado.
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A construção do como fazer compreende a reflexão, a análise e o estudo de
metodologias de ensino e ela pode ser alavancada através das parcerias escola- universidade,
como já acontece com o Programa de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID). Nessas
articulações entre escola e universidade é possível ambientalizar os futuros educadores no
contexto do ensino de geografia escolar, para que possam evidenciar quais os problemas e
para elaborar possíveis soluções. Vale ressaltar que esse processo de iniciação à docência é
um meio de relacionar a teoria com a prática.
Em se falando de teoria e prática, na formação do professor para o século XXI, torna-se
necessário imbricar esses dois momentos. De acordo com o senso comum, da “educação
bancária”, a pesquisa na área de educação não funciona porque na prática as coisas acontecem
diferente. Será que esse estreitamento entre teoria e prática não pode ser solucionado? Será
que a racionalidade técnica que é sustentada pela educação bancária não pode ser contestada a
ponto de vir à ruir?

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do que foi exposto até então sobre a importância da pesquisa para a formaçãoação do professor de Geografia, confronta-se com questionamentos do tipo “será que o ensino
de Geografia deve ser neutro?” “Será que a partir do ensino de Geografia seria possível
romper com as estruturas de poder?” Seria possível através do ensino de Geografia formar
cidadãos ao invés de não cidadãos, como expõe Milton Santos em “O espaço do cidadão?”
Em meio à estes questionamentos pode-se encontrar respostas vinculadas ao fato da
escola e do ensino de geografia estar contribuindo massivamente para a mera formação de
trabalhadores para o mercado de trabalho, desconsiderando a necessidade de formar seres
integrais e conscientes do processo de exploração no qual estão imersos.
O Neoliberalismo na educação vem tomando forma, como foi visto, através de reformas
curriculares que padronizam os pensamentos por meio do currículo oculto e mantém a
estrutura socioeconômica. Da mesma forma acontece a formação dos docentes. Tem-se como
o foco o treinamento de executores para o currículo oculto, é por meio destes profissionais
que a educação deve mostrar a sua capacidade de “produzir” com qualidade, ou seja, de
alimentar a reprodução social. Sabe-se que o projeto de transformar a educação em
mercadoria está calcado na educação bancária. Logo a atitude da categoria docente deve fazer
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frente à mesma, a partir do uso do princípio investigativo suscitado pela pesquisa, elemento
fundante do processo de formação e de ação docente.

CONCLUSÃO
E para o ensino de geografia o que isso significaria? De acordo com os geógrafos
anarquistas Elisée Reclus e Piotr Kropotkin o ensino da ciência geográfica deveria ser
conduzido não a partir de livros didáticos, mas através de pesquisas, do ato autônomo de
investigação (Reclus et al, 2009). Deste modo o processo da educação bancária seria
interrompido e começaria a vigorar a educação pautada na autonomia. Professores
pesquisadores e reflexivos contribuirão para a formação de indivíduos autônomos porque os
mesmos também serão pesquisadores e terão em suas consciências a convicção de que
precisam mudar o que lhes foi imposto através da proposital reprodução social.
Inserido na perspectiva de contestação à educação bancária está o ensino crítico de
geografia. Mas, esse ensino crítico só é possível a partir da ação de docentes que defendem
uma concepção de educação pautada na autonomia, no questionamento, ou seja: no princípio
investigativo. Logo, essa ação estaria alicerçada na formação desse/dessa docente.
O ensino crítico de geografia deve estar diretamente relacionado ao princípio de
pesquisa, tanto na formação docente, quanto no processo de ensino-aprendizagem e avaliação
na geografia escolar. Em resposta ao problema-questão exposto por Nestor André
Kaercher(2010), de que “o gato comeu a geografia crítica”, além do princípio investigativo e
da concepção de educação que se defende está a questão: Que geografia ensinar? A dos
professores ou a dos Estado- Maiores?
“A Geografia dos professores funciona, até certo ponto, como uma tela de
fumaça que permite dissimular, aos olhos de todos a eficácia das estratégias
políticas, militares, mas, também estratégias econômicas e sociais que uma
outra Geografia permite a alguns elaborar. A diferença fundamental entre
essa Geografia dos estados-maiores e a dos professores não consiste na gama
dos elementos do conhecimento que elas utilizam. A primeira recorre, hoje
como outrora, aos resultados das pesquisas científicas feitas pelos
universitários, quer se trate de pesquisa ‘desinteressada’ ou da dita geografia
‘aplicada’. Os oficiais enumeram os mesmos tipos de rubricas que se
balbuciam nas classes: relevo-clima-vegetação-rios-população..., mas com a
diferença fundamental de que eles sabem muito bem para que podem servir
esses elementos do conhecimento, enquanto os alunos e os professores não
fazem qualquer ideia.” (LACOSTE,1988, p.33)

Artigos

Ciências Humanas

12477

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Cabe ao futuro ou ao já professor de geografia discernir o pensamento em relação à uma
dessas duas faces da ciência geográfica.
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A IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
MÉDIO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: Percepções dos
jovens alunos, em Boa Vista-RR.
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RESUMO:
Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento, referente às aulas de
Educação Física no Ensino Médio de acordo com as opiniões dos alunos. A pesquisa tem o
objetivo de descrever as percepções dos jovens matriculados no Ensino Médio, em escolas
públicas estaduais de Boa vista Roraima, sobre a importância das aulas de Educação Física
para o desenvolvimento humano. Com isso, buscamos aplicar os conhecimentos construídos a
partir das disciplinas pedagógicas do componente curricular mencionado. No momento,
estamos identificando as diversas afirmações mencionadas pelos discentes e utilizando como
uma das bases teóricas as competências e habilidades previstas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN’s. Portanto, a pesquisa caminha pela característica de pesquisa de natureza
aplicada, na qual poderá servir de suporte argumentativo para melhoria do curso de
Licenciatura em Educação Física. Adotamos a abordagem quanti-qualitativa, utilizando o
método quantitativo de survey para a coleta dos dados, na qual em vista de seus objetivos,
classificamos esta pesquisa como exploratória. Considerando que o universo da presente
pesquisa é composto pelos jovens matriculados em escolas estaduais, que ofertam o Ensino
Médio, na cidade de Boa Vista. Utilizamos para a instrumentação do projeto, Revisão
bibliográfica sobre juventude, PCNEM, Survey e Escala Likert. O survey está sendo
executado em outras escolas através de questionários realizados pelos alunos do Ensino
médio. No entanto, como resultados parciais, apresentamos as percepções descritas pelos
alunos da primeira amostra da pesquisa, na qual analisamos e verificamos a contribuição das
aulas de educação física, para o desenvolvimento humano dos jovens alunos.
Palavras–chave: desenvolvimento humano; licenciatura em Educação Física; Parâmetros
Curriculares Nacionais.

THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN SECONDARY
EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT: Young students Perceptions in Boa
Vista-RR.
ABSTRACT:
This article presents results of an ongoing research relating to physical education classes in
high school according to the opinions of students. The research aims to describe the
perceptions of young people enrolled in high school, in public schools of Boa Vista Roraima,
on the importance of physical education classes for human development. Thus, we seek to
apply the knowledge built from the pedagogical subjects of curriculum component mentioned.
We are currently identifying the different statements mentioned by students and using as one
of the theoretical bases competencies and skills provided for in the National Curriculum
Parameters - PCN's. So the search goes by the nature of research characteristic applied, which
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may serve as argumentative support for improving the Bachelor's Degree in Physical
Education. We adopted the quantitative and qualitative approach, using the quantitative
method of survey for data collection, which in view of its objectives, we classify this research
as exploratory. Whereas the universe of this research is composed of young people enrolled in
state schools that offer high school in the city of Boa Vista. Used for instrumentation design,
literature review on youth, PCNEM, Survey and Likert Scale. The survey is being run in other
schools through questionnaires conducted by high school students. However, as partial
results, we present the perceptions described by the students of the first sample of the survey,
in which we analyze and verify the contribution of physical education classes for the human
development of young students.
Keywords: human development; degree in Physical Education; National Curriculum
Standards.
INTRODUÇÃO
Nesse trabalho, apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa que está em
execução. A mencionada pesquisa está assentada sobre o universo da juventude, voltando-se
as percepções dos jovens matriculados no Ensino Médio, em escolas públicas estaduais, na
cidade de Boa Vista-RR, acerca da importância das aulas de Educação física, para o seu
desenvolvimento, numa perspectiva integral. Posto que, atuamos em uma instituição pública,
é mister que nos importemos com o impacto das atividades formativas na vida do público
atendido, visando a conquista de melhores resultados.
Dente as inquietações que fomentam este trabalho, algumas questões têm um caráter
norteador. Que são: Quais as percepções dos jovens estudantes do Ensino Médio sobre a
importância das aulas de Educação Física para o seu desenvolvimento humano? Estas
percepções dos jovens retratam a construção das competências e habilidades preconizadas nos
PCNEM para o componente curricular de Educação Física? Que fatores inerentes à escola,
influenciam as percepções dos jovens estudantes, sobre a importância das aulas de Educação
Física?
Assim, a partir desta pesquisa estamos podendo conhecer e vivenciar, a partir da
metodologia da pesquisa aplicada, os impactos positivos ou negativos, os possíveis conflitos e
contribuições, do componente curricular em questão, no desenvolvimento humano dos jovens,
a partir das percepções dos mesmos.
Para tanto, inicialmente buscamos uma aproximação ao estado da arte pertinente à
Educação Física Escolar, no que tange à discussão em torno da perspectiva do
desenvolvimento do estudante, enquanto ser integral.
Desse modo, no que tange mais especificamente as questões relativas à Educação Física
e sua relevância para o desenvolvimento humano nos apropriaram de produções de Betti
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(2009) no qual aborda sobre a importância atribuída pelas políticas educacionais do governo
federal à Educação Física. Também analisamos as contribuições de Tani (2008) em suas
análises sobre a necessária integração entre a motricidade, a emoção e o pensamento, para o
desenvolvimento humano. Estudamos sobre a importância da Educação Física na escola,
enquanto contribuição para a formação integral do indivíduo, na perspectiva de Voser e Giusti
(2007). E ainda, buscamos apreender as noções de Pereira (1988) no que se refere ao
entendimento de que dialeticamente a Educação Física é um meio para a realização humana.
No entendimento da importância desta formação profissional, nos reportamos a Becker
(1974) numa compreensão de que a Educação Física, científica e racional, visa desenvolver e
aperfeiçoar as qualidades físicas e morais do ser humano. E ainda, conforme Piccoli (2002),
que compete aos profissionais de Educação, facilitar ao indivíduo o domínio do seu próprio
desenvolvimento, ou seja, que este seja capaz de tomar decisões sobre seu destino e que
contribua para o progresso da sociedade em que está inserido. Todavia, paralelamente a este
contexto, autores como Montenegro (1994) e Ghilardi (1998) afirmam que a Educação Física
ainda não atingiu um status condizente à sua relevância, na sociedade brasileira.
Analisamos ainda, os marcos legais mais significativos sobre a temática citada,
compreendendo a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio -PCNEM (2000), especificamente
no que diz respeito às competências e habilidades a serem desenvolvidas em Educação Física,
durante o Ensino Médio. Nos PCNEM (2000, p.37), corroborando com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDBEN (1996), está disposta a ideia de que o Professor de
Educação Física deve perceber-se como parte da equipe de demais profissionais encarregados
de “educar o cidadão do próximo século”. Tais legislações compõem o referencial teórico do
presente projeto de pesquisa.
No que concerne aos entendimentos e discussões em torno da juventude, mais
direcionadas às dinâmicas escolares e suas demandas, nos apoiaremos teoricamente nas
produções de Sposito (1997, 2003, 2005) e Filipouski (2012).
Utilizamos ainda, enquanto marco teórico, as noções de Desenvolvimento Humano de
Papalia (2006) onde esta o percebe enquanto uma disciplina que estuda da mudança e da
estabilidade ao longo da vida humana. Nessa concepção, embora examinemos separadamente
os aspectos desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, uma pessoa é mais do que um
conjunto de partes isoladas, posto que, o desenvolvimento é um processo unificado.
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Desse modo, entendemos que a delimitação da pesquisa à área da Educação Física, ao
contrário de ter um caráter restritivo, é de uma amplitude ímpar, tendo em vista o impacto da
atuação destes profissionais de educação, no desenvolvimento humano para os jovens
matriculados no Ensino Médio em Escolas Públicas Estaduais, na Cidade de Boa Vista-RR.
Assim, concebemos que realizar uma pesquisa na temática proposta, tendo em vista a
missão e a função social do IFRR, não apenas é relevante, como também se traduz em
responsabilidade social. Como exposto no entendimento institucional de que “a pesquisa deve
pautar-se nos princípios científicos e educativos que ampliem a autonomia intelectual e a
prática interativa com a realidade”. (IFRR/PDI, 2014, p. 65)
Diante dos argumentos apresentados, construímos esta pesquisa tendo por objetivo geral
descrever as percepções dos jovens de nível médio, sobre a importância das aulas do
componente curricular mencionado, para o seu desenvolvimento humano. Quanto aos
objetivos específicos, já alcançados, alguns apresentaremos adiante resultados parciais, sendo
estes à aplicação dos conhecimentos construídos a partir das disciplinas pedagógicas do curso
de Licenciatura destacado, na formulação, execução e análise dos dados coletados em
pesquisa. Buscamos também identificar o desenvolvimento das competências e habilidades
previstas nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, nas aulas
de Educação Física, a partir das percepções dos jovens estudantes e ainda, verificar a
percepção dos jovens sobre a contribuição das aulas de Educação Física, para o seu
desenvolvimento humano, numa perspectiva integral.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa transita pelas concepções de pesquisa de natureza aplicada, posto que
levantamos informações que poderão subsidiar intervenções, pois pretende-se que os
resultados possam ser empregados concretamente junto a melhoria da qualidade do ensino, do
curso de Licenciatura em Educação Física.
Adotamos a abordagem quantitativa, utilizando a técnica do survey para a coleta dos
dados, considerando sua adequação na coleta de informações diretamente junto aos
informantes, visando levantar e descrever suas ideias, planos e opiniões. (GIL, 2010).
Enquanto instrumento de pesquisa, foram elaborados e aplicados questionários.
Visando o alcance dos objetivos propostos, o questionário foi estruturado, formado por
questões fechadas, de modo que todos os informantes responderão às mesmas perguntas,
assim como terão as mesmas opções de respostas (ALENCAR, 1999).
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O questionário de pesquisa é de questões fechadas, nas quais as opções de respostas
foram elaboradas conforme a escala Likert. A referida escala submete opções para que os
informantes assinalem seu grau de concordância ou discordância sobre a temática em
pesquisa (BACKER, 2000).
Na análise dos dados, estamos utilizando cálculo do Ranking Médio. Já no universo da
pesquisa, é composto pelos jovens matriculados em escolas estaduais que ofertam o Ensino
Médio, na cidade de Boa Vista-RR.
Considerando que contamos com 29 escolas estaduais que ofertam o Ensino Médio24,
definimos a amostra da pesquisa em dez por cento deste total, três escolas, portanto. Em cada
escola pesquisada, serão aplicados os questionários a uma turma completa de cada ano do
ensino médio. Desse modo, das nove turmas de ensino médio, sendo três do primeiro ano,
três do segundo ano e três turmas de terceiro ano.
Para a definição das escolas optamos por abordar três diferentes regiões da cidade,
tencionando conhecer as percepções de jovens que possam representar as condições das
escolas da cidade, de modo que tenhamos uma visão geral.
Assim, definimos as escolas estaduais: Elza Breves de Carvalho, localizada na zona
oeste da Cidade, situada na periferia, no Conjunto Cidadão; Hildebrando Ferro Bitencourt,
localizada na região leste da cidade, no bairro Estados; e ainda, a Escola Estadual Dom José
Nepote, que se encontra no bairro Pricumã, permanecendo numa posição central em relação
as outras duas escolas, conforme podemos observar na Figura 1.

24

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo
Educacional 2012.
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Fonte: Google Maps. 2006.

Figura 1- Mapa da cidade de Boa Vista-RR, apresentando a localização aproximada das três
escolas nas quais será realizada a pesquisa. IFRR, 2016.
Para a definição da amostra da pesquisa, decidimos pela utilização da técnica de survey
esplanadas nas etapas a seguir:
 Revisão bibliográfica sobre juventude, PCNEM, Survey e Escala Likert, visando
definir constructos teóricos que basearam as definições operacionais do survey;
 Projeto do survey: definir informações a serem coletadas, elaborar um piloto;
 Teste piloto do instrumento de coleta de dados: testagem dos procedimentos de
aplicação, tabulação e análise dos dados;
 Aplicação do survey nas três escolas definidas no projeto de pesquisa.

Fonte: Arquivo eletrônico do Acadêmico. Elaborado pelo pesquisador.

Figura 2. Questionário eletrônico, composto por dez questões fechadas, e para atingirmos
uma amostra maior na pesquisa, as respostas estão de acordo com a escala Likert.
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Para a análise dos dados coletados adotarmos o cálculo do Ranking Médio, aplicado aos
itens da escala Likert, considerando para esta fase da pesquisa as etapas:
Atribuição de valores variando de 1 a 5 para cada opção de resposta, calculando a
média ponderada para cada item assinalado, considerando, portanto, a frequência das
respostas, conforme Oliveira (2005).
Realização da análise dos resultados e a produção de gráficos e tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estando em plena execução do projeto, neste artigo podemos apresentar como
resultados parciais, a contribuição das aulas de Educação Física para o desenvolvimento
humano dos jovens estudantes, as construções teóricas acerca das categorias de análise
delineadas a partir da revisão bibliográfica, e ainda, o processo de construção do instrumento
de coleta dos dados.
Nas abordagens em sala de aula com os estudantes, foi apresentado o projeto de maneira
rápida e objetiva, sendo – lhes informado do termo de consentimento livre e esclarecido e a
composição de dez questões descritas no questionário.
A caracterização do nosso público alvo foi constituída por uma representação
aproximada de ambos os sexos, visto que, o quantitativo dos discentes médio é de 23 alunos
por turma, como podemos observar na Tabela 1.
Tabela 1. Quantitativo de alunos da escola Estadual Carlos Drummond de Andrade,
localizado na região central mencionada na pesquisa.
SEXO
Feminino
Masculino
TOTAL

TURMAS
1 Ano “B”
12
16
28 Alunos

2 Ano “B”
12
10
22 Alunos

3 Ano “B”
8
11
19 Alunos

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.
Analisando a distribuição dos jovens egressos conforme as faixas etárias em que se
enquadram, consideramos os intervalos previstos no Estatuto da Juventude, o qual apresenta
três distribuições, no nosso quantitativo apresenta duas delas, sendo a primeira contando entre
os 15 e os 18 anos de idade, estes sendo compreendidos neste intervalo de idade como jovensadolescentes; A segunda faixa etária são os jovens que se encontram entre os 19 e os 24 anos
de idade, identificados sendo como jovens-jovens. As respostas foram apontadas conforme as
opções: concordo totalmente, concordo parcialmente, talvez, discordo parcialmente e discordo
Artigos

Ciências Humanas

12486

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

totalmente.
Considerando as primeiras análises, destacamos que ao mesmo tempo em que os jovens
estudantes mostram-se conscientes quanto à importância das aulas de Educação Física, ao
mesmo tempo retratam expectativas não satisfeitas em relação ao modo como as atividades
são desenvolvidas.
Assim, podemos apresentar como resultados preliminares da pesquisa que os jovens
estudantes apresentam percepções de reconhecimento em relação à importância das aulas de
Educação Física para o seu desenvolvimento integral, tendo em vista suas respostas quanto
diante das seguintes assertivas, representadas no Gráfico 1:
Série 1 - As aulas de Educação Física me ajudaram a conviver de forma mais pacífica e
democrática, resolvendo conflitos, conversando sem brigar.
Série 2 - As aulas de Educação Física me ensinaram a importância da atividade física para a
saúde do corpo e para sensação do bem estar e elevação da auto estima que sentimos quando
nos cuidamos.

Gráfico 1 - Percepção dos Jovens estudantes sobre a importância das aulas de Educação
Física para o seu desenvolvimento humano.
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CONCLUSÕES
No processo deste projeto, como resultados finais, tencionamos produzir conhecimento
sobre o significado das aulas de educação física para o desenvolvimento humano dos alunos
de Ensino Médio da rede estadual de ensino da cidade de boa vista Roraima, com realidade
da prática dos profissionais de educação física jovens egressos do curso de Licenciatura em
Educação Física, no que tange a sua inserção no mundo do trabalho, tendo em vista produzir
conhecimentos que possam orientar ou subsidiar políticas institucionais voltadas à orientação
de ingressantes nos cursos de licenciatura, em especial na área de Educação Física, bem como
contribuir a melhoria do referido curso.
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RESUMO: O jogo educacional propriamente dito pode ser abordado como um mecanismo

que consegue propiciar vários benefícios e vantagens sobre os materiais tradicionais de
ensino, tendo em vista que o mesmo propõe a atuação ativa do jogador e a manifestação de
conceitos e conteúdos abstratos de forma dinâmica e intuitiva. Tal segmento de jogo, com o
avanço dos recursos tecnológicos, tem-se aprimorado gradativamente sempre com o enfoque
em aumentar e melhorar a interação com o jogador, simplificando dessa forma a estruturação
e consolidação do conhecimento. Através do auxílio de novas tecnologias pode haver
estímulo na educação, provocando pensamentos e questionamentos relativos a qualquer área
do conhecimento. Uma dada técnica de ensino caso bem aplicada, poderá ser usada como
estímulo para, por exemplo, a criança ouvir, ler, pensar e escrever sobre uma determinada
disciplina de maneira autônoma. Essa pesquisa teve por escopo analisar alguns pontos
considerados estimuladores de aprendizagem observados durante o uso de jogos eletrônicos
por crianças na educação infantil. Ela denotou como metodologia substancialmente a
utilização de pesquisas bibliográficas em diversas fontes relacionadas ao tema, como livros e
artigos científicos.
Palavras–chave: autonomia, brincadeira, cotidiano, desenvolvimento, ludicidade

THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC GAME-IN THE PROCESS OF
DIDACTIC TEACHING AND LEARNING OF CHILDREN IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION – A LITERATURE REVIEW
ABSTRACT: The educational game itself can be approached as a mechanism that can
provide a number of benefits and advantages over traditional teaching materials, since the
same proposes active player performance and demonstration of concepts and abstract content
in a dynamic and intuitive way. Such game segment, with the advancement of technology has
improved gradually with the focus on increasing and improving interaction with the player,
thus simplifying the structure and consolidation of knowledge. Through the use of new
technologies in education, provoking thoughts and questions related to any area of knowledge
might be stimulated. A given teaching technique, if well applied, can be used as a stimulus to,
for example, make a child hear, read, think, and write autonomously about a particular
subject. The research contained in this article aimed to examine some observed points
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considered stimulators of learning through the use of games by children in early childhood
education as substantially methodology using bibliographic research in several sources related
to the topic, such as books and scientific articles.
KEYWORDS: autonomy, games, daily life, development, playfulness
INTRODUÇÃO
A progressiva acentuação do uso de novas tecnologias como os smartphones e a internet
móvel na vida social, tem demandado das crianças o exercício de comportamentos e
raciocínios distintos. Nesse cenário, há várias dificuldades enfrentadas por professores para
atrair a atenção dos alunos da educação infantil e pelos alunos em compreender conteúdos
desconexos do cotidiano deles. Todavia esses impedimentos podem ser resolvidos utilizandose criatividade e até o interesse do professor, buscando alternativas que exploram outros
meios de aprendizagem, envolvendo o ato de brincar, que vão além dos convencionais como
lousa e giz.
É perceptível que a brincadeira é de suma importância para a vida das crianças, pois, ela
funciona como uma espécie de ponte para o desenvolvimento e maturação de suas habilidades
e interação com o mundo. Segundo Piaget (1973), a brincadeira tanto como o jogo são
fundamentais para ajudar no processo de aprendizado. Dessa maneira, tais elementos
transfiguram-se como imprescindíveis à atividade educativa, pois engrandecem o
desenvolvimento intelectual.
A partir do momento que uma atividade tida como inexplorada é lançada o aluno
normalmente entrará em conflito. Contudo, prontamente ao tomar conhecimento e melhor
compreensão das ideias, este estará captando e acondicionando o novo conhecimento, gerando

então uma aprendizagem significativa. Falar em aprendizagem significativa é assumir que
aprender possui um caráter dinâmico, exigindo que as ações de ensino se direcionem para que
os alunos aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante suas participações
nas atividades de ensino e aprendizagem (SMOLE, 2000).
Rodrigues et al (2015) enaltece que por ser a primeira etapa da educação básica, a
educação infantil (EI) é de suma importância na formação do indivíduo. É preciso pensar
como se dá essa aprendizagem transmitida pelos professores, se ela possui uma metodologia
que valoriza ou não a infância. Arranjar um jeito de manter a participação efetiva dos alunos é
inicialmente imprescindível para que tal valorização ocorra. Posteriormente a esta aquisição,
deve ser mostrado como solucionar o problema, gerando assim o raciocínio, a noção de como
as coisas funcionam e a percepção do mundo ao qual a criança se encontra.
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Ensinar a criança a partir de condições naturais de sua infância, como jogar e brincar,
para que ela dessa forma sacie o seu próprio caráter espontâneo das atividades infantis, é sem
duvida um dos maiores desafios que a educação infantil se depara. Isso nos leva a questinar se
os professors realmente são aptos para lecionar nas series iniciais de forma clara e eficaz,
focando no cotidiano das crianças, e, como eles podem colaborar para que o interesse do
aluno aumente.
Mediante essa problemática decidimos realizar uma revisão bibliográfica qualitativa
para conscientizar alunos e professores sobre a importância dos jogos didáticos no âmbito da
educação infantil. O foco desta pesquisa foi explanar o processo de desenvolvimento
intelectual da criança, enfatizando como o jogo contribui em meio a essa evolução.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi constituído por intermédio de uma pesquisa bibliográfica especializada,
ocorrida entre fevereiro e julho de 2016, no qual foram examinadas várias literaturas e artigos
científicos relativos ao assunto em estudo, que possibilitaram que este trabalho tomasse forma
para ser fundamentado. Os artigos foram selecionados através de busca no banco de dados do
scielo. As palavras-chave utilizadas na busca foram “jogo didático” e “educação infantil”. O
critério de inclusão para os estudos encontrados foi à abordagem da aplicabilidade do jogo no
contexto escolar. Foram excluídos estudos que relatavam o emprego de jogos de outro cunho
que não fosse o aducacional. Posteriormente, buscou-se estudar, analisar e compreender os
principais parâmetros e a forma de aplicação da didática presente no desenvolvimento do
raciocínio da criança e a sua respectiva relação com as mecânicas presentes nos jogos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do nascimento as pessoas transitam por diversas fases distintas na procura da
composição do conhecimento. A criança aprende através do corpo, é em virtude dele que
interage com o ambiente. Através da pratica de ações como manipular, olhar, tocar e
experimentar que se vai consolidando conhecimento. Esta busca, onde se consegue jogar,
brincar e determinar um espaço, é o lugar e tempo propício para o crescimento intelectual.
Brincar é um privilégio, uma vez que, remete à criança, como sujeito, a chance de
manter-se entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. É importante salientar que a
brincadeira necessariamente não traz somente alegria, também pode trazer dor ou desconforto
a depender da ocasião e dos participantes.
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A medida que a criança brinca, ela vai, aos poucos, criando laços em processos de
permutas entre a realidade e com a fantasia. O ato de brincar oportuniza ao indivíduo liberar o
receio do que é tido por ele como novo e desconhecido. A brincadeira se faz importante para
que o desconhecido se torne conhecido e o receio seja domado.
A brincadeira pode ser vista como um ato que permeia o segmento da imaginação,
assim, quando uma criança brinca está utilizando uma linguagem simbólica sem que ela
mesma perceba. Nessa ocasião são transcritas da realidade coisas para serem significadas em
outro plano. Quando a criança jogando se imagina que é um super-herói, por influência do
personagem, está estabelecendo um vínculo de imaginação e criação: está recriando a
realidade. São nestas recriações que novos esquemas podem ser assimilados e por
consequência generalizados.
O espaço do jogo é o meio mais eficaz de aguçar inteligências, possibilitando que a
criança realize tudo quanto almeja em um dado universo. Antunes (1998), ainda a respeito do
espaço do jogo, diz que quando entretido em um jogo, o indivíduo é quem quer ser, ordena o
que quer ordenar, decide sem restrições. Graças a ele, pode obter a satisfação simbólica do
desejo de ser grande, do anseio de ser livre. Socialmente, o jogo impõe controle dos impulsos,
a aceitação das regras, mas sem que se aliene a elas, posto que são as mesmas estabelecidas
pelos que jogam e não imposta por qualquer estrutura alienante. Huizinga (apud ANTUNES
1998) complementa, explanando que o jogo não é uma tarefa imposta, não se liga a interesses
materiais imediatos, mas absorve a criança, estabelece limites próprios de tempo e de espaço,
cria a ordem e equilibra ritmo com harmonia.
Disparidades significativas entre os jogos feitos para crianças não alfabetizadas e
alfabetizadas podem ser observadas de forma clara. No caso das primeiras, os jogos em si
devem ser entendidos como interpretações da realidade e também como instrumento de
compreensão de associações entre elementos expressivos (imagens, letras, cores, etc.) e seus
significados (objetos). Nessas associações, Piaget (apud ANTUNES, 1998) ressalta quatro
etapas distintas que, na totalidade dos jogos, podem ser facilmente delimitadas: os índices,
relações estritamente conexas aos significados (é o caso do rastro de um veículo expressando
seu deslocamento pelo local); os sinais, relações precursoras de períodos e marcações dos
jogos (é o caso dos sons e/ou efeitos visuais de início, término ou etapas de uma partida); os
símbolos, relações que já passam a se afastar da associação existente entre o significante e o
significado (fotos, cenários, mapas); e, por final, os signos, componentes significantes
autônomos em relação aos objetos (como as palavras, algarismos e os números).
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Empregando essas etapas, a apuração dos jogos deverá ampliar-se de estimuladores de
índices aos estimuladores de signos, visando assim mais oportunidades de estímulo e por
consequência a maior acentuação da maneira de como a inteligência se desenvolve. Com
tamanho benefício, o jogo passou a ser abordado de uma maneira diferente e recomendado
para as crianças utilizarem de ferramenta para estudo. Smole (2000) enfatiza que o professor
pode criar situações na sala de aula que encorajem os alunos a compreenderem e se
familiarizarem mais com o conteúdo lecionado, propiciando assim a maturação de habilidades
de formulação e resolução de problemas, enquanto desenvolvem a criatividade.
Algumas dessas situações podem ser observadas em simples atos presentes em diversos
jogos, como, desenhar e escrever. Através deles a criança adquire aprendizagem geométrica,
pois tais atividades desenvolvem o sentido espacial dela. O que possibilita a criança se
identificar no meio ao ambiente e aos objetos ao qual o rodeia. Para que a criança possa
perceber semelhanças e diferenças entre objetos e figuras é preciso que ela comece a maturar
a sua visão geométrica. Tal visão requer aperfeiçoamento das percepções que se aplicam ao
redor do ambiente ao qual ela está inserida. Em jogos, os recursos que exploram a visão
geométrica são imensos, pois, eles lidam diretamente com os princípios de direção, sentido,
tamanho e formas. Existem ainda diversas outras abordagens com enfoques diferentes para o
aprendizado em meio à jogatina, como é o caso dos jogos assistivos. O estudo em relação a
eles ainda é mais escasso, possibilitando assim outra vertente de pesquisa.
CONCLUSÕES
Durante o desenrolar deste projeto realizamos a análise de como os jogos são capazes
de serem utilizados como um potente recurso didático pedagógico e como podem auxiliar os
professores ao aplicar conteúdos em suas aulas. Percebemos que na vida de uma criança em
formação o jogo é fundamental e tem bastante relevância para seu desenvolvimento em
construção.
Quando a criança joga tem a chance de sistematizar seu universo acompanhando sua
própria trajetória. No instante em que se joga, a criança da educação infantil pode aprender de
uma maneira mais profunda e por consequência tornar pensamentos mais flexíveis. Ela
consegue moldar-se mais precisamente às alterações presentes na vida real possibilitando,
desta forma, a absorção de novas atitudes e ideias. Além disso, atividades computacionais
provindas dos jogos didáticos acarretam em dados que possibilitam avaliações científicas
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relativas ao aprendizado, tornando possível o aprimoramento de métodos de ensino e análise
de novos indicadores de pesquisa.
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RESUMO: Esta pesquisa objetivou relatar as experiências adquiridas por meio do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Estadual Prof. José da
Silveira Camerino, em Maceió/AL. O projeto de jogos intitulado Caça ao Biotesouro no
PIBID teve início em 2014 e contou com 6 acadêmicos do Curso de Licenciatura em Biologia
do IFAL. No campo da educação, esta prática foi fundamental, especificamente porque se
referiu aos “projetos de trabalho” que enfocavam o caráter interdisciplinar e transdisciplinar
das atividades escolares e que abre possibilidades para práticas de jogos no contexto da
educação. Com a intenção de se construir e consolidar uma carreira profissional com base
sólida, o programa tornou-se mais uma ferramenta de formação dos licenciandos, pois se
configura de forma semelhante às atividades de estágio. Nesse sentido, tem proporcionado ao
futuro professor um contato direto com a realidade que o espera, experimentando os desafios
e dilemas profissionais. Com as experiências adquiridas através do programa, pudemos pôr
em prática habilidades inerentes ao processo de ensino/aprendizagem e que, historicamente,
são importantes para o processo de formação.
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Interdisciplinaridade, Pibid.

THE IMPORTANCE OF TRAINING PROCESS PIBID IN TEACHING
OF BIOLOGICAL SCIENCES STUDENTS OF IFAL / UAB
ABSTRACT: This research aimed to report the experiences gained through the Institutional
Program Initiation Grant to Teaching (PIBID), in the State School Prof. José da Silveira
Camerino, in Maceio / AL. The gaming project titled Hunt Biotesouro in PIBID began in
2014 and has 6 students from the Bachelor of IFAL Biology. In education, this practice was
essential, specifically because he referred to "work projects", which focused on the
interdisciplinary and transdisciplinary nature of school activities and opening possibilities for
gaming practices in the context of education. In order to build and consolidate a professional
career with a solid base, the program has become more a training tool for future teachers, as is
configured similarly to stage activities. In this sense, the future teacher has provided a direct
contact with the reality that for him, experiencing the challenges and professional dilemmas.
With the experiences gained through the program, we were able to put into practice skills
inherent in the teaching/ learning process and that, historically, are important to the process of
formation.
KEYWORDS: Learning, Teaching, Interdisciplinary, Pibid
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INTRODUÇÃO
Os indicadores sociais atuais demonstram as fragilidades existentes na educação
oferecida, seja por falta de professores, seja pela qualidade do ensino (BRASIL, 2009). Diante
dessa realidade, percebe-se a necessidade de políticas públicas que venham a contemplar
programas incentivadores e inovadores ao processo de ensino e aprendizagem.
Este projeto tem como objetivo trazer um relato das experiências vividas pelos
graduandos do 5º período da licenciatura em Ciências biológicas e bolsistas do PIBID/IFAL.
O objetivo é o de compreender se o uso de atividades consideradas lúdicas pode proporcionar
aos alunos, uma melhor dinâmica no processo de aprendizagem. A proposta dos
pesquisadores foi a de criar um processo lúdico que os ajudassem a melhor compreender a
disciplina de Biologia. Em uma turma do 3º ano do ensino médio, da Escola Prof. José da
Silveira Camerino, aplicamos um projeto chamado de “Caça ao Biotesouro”. Sua aplicação
tentava minimizar conflitos de aprendizagem existentes nesta turma, porém de forma
dinâmica e motivacional.
Um dos objetivos deste programa é trazer o jovem estudante de licenciatura para os
processos que fazem parte do cotidiano escolar, gerando assim um significativo crescimento
acadêmico, um conhecimento que estaria longe de ser atingido apenas com os estágios
supervisionados constantes no currículo do curso de graduação em Ciências Biológicas.
Diante do incentivo dado pelo projeto PIBID/IFAL aos alunos pesquisadores,
objetivávamos proporcionar no projeto, uma reflexão de como a iniciação à docência, através
de projetos como este, poderia influenciar de forma positiva o desenvolvimento da práxis
pedagógica e do processo de ensino/aprendizagem dos alunos e dos futuros profissionais,
propiciando a formação continuada durante o percurso acadêmico. Diante disso, faz-se
necessário a reflexão das práticas desenvolvidas nos espaços em que elas ocorrem, haja vista,
a necessidade da busca por qualificação profissional e a melhoria da educação.

MATERIAL E MÉTODOS
As aulas na escola Prof. José da Silveira Camerino foram realizadas duas vezes por
semana no período matutino. A parceria do IFAL com a rede pública estadual permitiu aos
bolsistas/pesquisadores, um processo importante de inclusão, sobretudo por estar
proporcionando aos alunos da escola a possibilidade de um diálogo interdisciplinar que tem
facilitado o processo de ensino/aprendizagem.
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A participação dos bolsistas PIBID nas aulas dividiu-se em momentos de observação,
intervenção e participação. Em nossos estudos teóricos acerca da ação pedagógica, pactuamos
das discussões postas por Morato e Gonçalves (2008), quando diz que este processo é
essencial, principalmente por ser muitas vezes complexo e imprevisível. Ministrar aulas exige
muito mais do que aplicação de conhecimentos teóricos, pois estes não oferecem respostas
imediatas para os problemas que possam surgir em sala. Assim, a observação feita por nós
bolsistas, assume importante função, pois permitirá ao professor se inteirar das situações
instáveis e indeterminadas da realidade da sala de aula.
Refletindo sobre esta observação, nosso objetivo na escola foi o de proporcionar aos
os alunos:

Com base nestes pressupostos, a participação dos acadêmicos no primeiro momento,
se resumiu a observação/reflexão de como aconteciam às aulas ministradas na escola. Após
essas observações iniciamos a apresentação da atividade lúdica “caça ao Biotesouro”. O
papel dos bolsistas consistia em expor o real objetivo do projeto, ou seja, proporcionar aos
alunos através dessa proposta lúdica (jogos) uma facilitação da aprendizagem de forma mais
dinâmica e que envolvessem efetivamente todos os alunos. Assim, passamos da etapa de
meros observadores para interventores, fazendo com que atuassem como instrumentistas
acompanhadores das atividades propostas.
A proposta lúdica foi criada, sobretudo pelo espaço disposto na escola. Fazemos esta
observação, pois o espaço possuído, nos deu margem efetiva de atuação do projeto. O caça ao
tesouro foi feito através de envelopes que continham perguntas e respostas e que eram
espalhados por todos esses espaços da escola (árvores, portão, paredes). Deixávamos dicas
que os auxiliavam na busca dos envelopes. Cada um possuía perguntas e cada grupo de
alunos, ao encontrá-los, tinha como função tentar responder às perguntas contidas neles. Vale
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a notação de que todas as perguntas estavam relacionadas com o que estava sendo ministrado
na disciplina naquele momento, ou seja, nos detemos aos conteúdos de Botânica e Vírus.
Esta iniciativa de trabalharmos com jogos e atividades lúdicas segue a teoria de Piaget
quando nos lembra que há uma estreita relação entre os jogos e a construção da inteligência
de cada indivíduo. O jogo espontâneo influencia o processo de aprendizagem uma vez que
estimula a inteligência de modo significativo e estimula a investigação e a exploração (Grassi
2008, p. 75).
Uma proposta como esta tem objetivo de desenvolver projetos inovadores que forneça
ao aluno se transformarem aprendizes ativos. Segundo Cunha (2002, p. 90-91), a inovação
traz não a ideia de “simplesmente agregar novos elementos, mas romper com o paradigma
dominante, introduzindo novas alternativas que quebrem com a estrutura tradicional do
trabalho e interfiram nos resultados de aprender e ensinar numa perspectiva emancipatória”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sensibilização dos alunos ao trabalharmos com jogos foi essencial, pois, caso
contrário, não conseguiríamos êxito no projeto. O que nos deixou muito motivados foi o
aceite imediato da turma em interagir com os pesquisadores. Durante os três meses em que
desenvolvemos o projeto com os alunos, houve a percepção de um desenvolvimento ativo na
autoestima e na responsabilidade da turma. Quando definíamos os dias das atividades, eles se
organizavam em grupos de estudos e se posicionavam de forma ordeira na leitura e
aprendizagem dos conteúdos. Eles se sentiram sujeitos ativos e contextualizados no processo
de aprendizagem. Oliveira (2009), lembra que
devido à importância que é dada às possibilidades de aprendizagem através
do lúdico e da preparação e capacitação de profissionais para a atuação
adequada, os profissionais deveriam ser capacitados para a prática lúdica,
tendo as instituições educacionais que investir nos seus educadores,
proporcionando uma formação que os levasse a incorporar o lúdico em suas
propostas pedagógicas, sendo um parceiro efetivo na aprendizagem
(OLIVEIRA, 2009, p. 113).

Experiências de ensino como esta, a nosso ver, tem trazido contribuições
significativas, pois proporciona um melhor desenvolvimento da percepção, sobretudo por
desenvolver uma maior concentração, disciplina, autoconfiança, autonomia e a independência
nos alunos – sujeito ativo – além de promover um processo de interação entre os alunos,
sociabilizando-os e desenvolvendo o senso-crítico.
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Durante a realização das atividades, os bolsistas Pibid, na medida do possível, não
interferiam no desenvolvimento e na análise do experimento. Fazia-se apenas uma
contextualização inicial e algumas explicações gerais dos roteiros. O uso de atividades
experimentais como estratégia de ensino de Biologia sem dúvida despertou a curiosidade e o
interesse dos alunos da escola, como foi observado durante as realizações das experiências.
Esta atividade foi muito marcante para os bolsistas, pois puderam presenciar a importância de
se utilizar as atividades experimentais. Como resultado, todo os trabalhos gerados a partir
dessa atividade veem sendo apresentados em eventos científicos, propagando assim, mais um
olhar prático acerca dos estudos pertinentes à educação, e sempre lembrando aos nossos
alunos que nos baseávamos nas etapas sistematizadas no plano institucional do programa:

Fonte: Criada pelas autoras a partir do Projeto Institucional Pibid.

O saber dos professores é inerente às outras dimensões do ensino ou de qualquer outra
nas quais os professores encontram-se mergulhados, ou seja, o saber é sempre de alguém que
trabalha em algo com um objetivo determinado. Em outras palavras, o saber do professor está
relacionado à sua identidade e a elementos que constituem seu trabalho, devendo ser
compreendido em relação à prática em sala de aula e ao saber plural e temporal. É plural por
ser constituído de várias fontes e, temporal, por ser adquirido em um contexto de história de
vida. (TARDIF, 2005).
Tendo em vista essa premissa, a proposta metodológica orientadora do Pibid/IFAL
buscou enriquecer a formação de saberes da docência por meio de experiências e vivências de
ensino e aprendizagem, que partiam da observação, análise e de planejamento de processos
educativos. Um dos objetivos foi o de elaborar materiais didáticos e instrucionais que
auxiliassem e dinamizassem o processo de ensino e aprendizagem, assim como incentivar a
participação dos licenciandos em atividades extracurriculares, como reuniões de professores e
pais e conselhos de classe, para que eles participem do cotidiano da escola.
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Pudemos observar que a maioria dos produtos didático-pedagógicos gerados na escola
como o de materiais que compreendiam estratégias de ensino, sequências didáticas, oficinas,
elaboração de objetos de aprendizagem, cartazes didáticos e blogs, têm contribuído para a
inserção mais ativa destes alunos no processo de aprendizagem de biologia.

CONCLUSÕES
Utilizar o lúdico no processo de ensino/aprendizagem, ferramenta de ensino ainda
pouco utilizada, esbarra, muitas vezes, em uma visão de que uma boa aula é a convencional,
com alunos em fila e estáticos, realizando a atividade proposta. É notório que, para estimular
o sujeito e promover seu desenvolvimento, é preciso propor atividades desafiadoras,
significativas, que desperte o interesse, e as atividades lúdicas podem ser uma excelente
ferramenta pedagógica e psicopedagógica. Como brincadeiras são aprendizagens que
pressupõem um papel ativo do sujeito, são úteis para detectar problemas de ordem emocional,
físicos, psicológicos e cognitivo. Dessa forma, o universo lúdico torna-se um importante
recurso de intervenção pedagógica e psicopedagógica, para que se façam a mediação,
proponham atividades lúdicas que possibilitem aos sujeitos interagirem, explorarem,
construírem suas hipóteses e conceitos; com seleção de atividades e materiais de acordo com
os objetivos, o público a ser trabalhado, garantindo o desenvolvimento e a construção de
conhecimentos necessários. Paulo Freire (1987), afirma que: “Ensinar exige a convicção de
que a mudança é possível”. Todos os seres humanos são agentes de transformação, assim, um
transforma o outro na relação intrínseca ensino e aprendizagem; juntos por via do
conhecimento transformam a sociedade. Aprendendo, ensinando, buscando e aperfeiçoando
sempre. Daí a iniciativa dos pesquisadores em se utilizarem desta iniciativa proposta pelo
PIBID/IFAL, e tentar minizar determinadas deficiências no histórico e embativo processo de
ensino/aprendizagem.
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RESUMO:O Raciocínio Lógico é uma ciência usualmente ligada à matemática. Daí surge o
conceito errôneo de que esse conhecimento serve apenas para essa área. Sendo que quando
um indivíduo tem um Raciocínio Lógico desenvolvido ele pode usar em todas as esferas da
vida e disciplinas estudadas na escola, incluindo a química. Logo, o objetivo da presente
pesquisa consiste em verificar como o raciocínio lógico é essencial para desenvolver
habilidades para a aprendizagem da disciplina de química. Para este propósito, aplicou-se
questionários contendo 6 questões, sendo três de química e três de raciocínio lógico, para
avaliar a relação entre acertos e erros das questões das duas áreas. Com a análise dos dados
obtidos infere-se que dos dez questionários aplicados, a maioria (7 ou 70%) mostraram um
indício de que, independentemente do número de erros e acertos, um raciocínio lógico bem
desenvolvido pode influenciar na aprendizagem da disciplina de química.Os outros três
questionários (3 ou 30%) podem ter sido respondidos dessa maneira por falta de atenção,
interpretação, entre outros. Portanto, pode-se deduzir que o raciocínio lógico não é apenas
uma área da matemática empregada apenas em provas de concursos, mais também pode
influenciar na aprendizagem de outras disciplinas, incluindo o objeto deste artigo: a química.
Palavras–chave: ciência, discentes, matemática

THE IMPORTANCE OF REASONING LOGICAL FOR LEARNING
CHEMISTRY
ABSTRACT:The Logical Reasoning is usually linked to mathematical science. Hence comes
the misconception that this knowledge is only for this area. Since when an individual has a
Logical Reasoning developed it can use in all walks of life and disciplines studied in school,
including chemistry. Therefore, the aim of this research is to see how the logical reasoning is
essential to develop skills for learning chemistry discipline. For this purpose, it applied
questionnaires containing 6 questions, three of chemistry and three logical reasoning to assess
the relationship between hits and two areas issues of errors. With the data analysis it appears
that the ten questionnaires, most (7 or 70%) showed evidence that, regardless of the number
of hits and misses, a well-developed logical reasoning can influence the learning of chemistry
discipline. The other three questionnaires (3 or 30%) may have been answered in this way by
lack of attention, interpretation, among others. Therefore, it can be deduced that logical
thinking is not just an area of math used only in contests of evidence, more can also influence
the learning of other disciplines, including the subject of this article: chemistry.
KEYWORDS: science, students, math
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INTRODUÇÃO
O Raciocínio Lógico é uma ciência usualmente ligada à matemática. Daí surge o
conceito errôneo de que esse conhecimento serve apenas para essa área. Sendo que quando
um indivíduo tem um Raciocínio Lógico desenvolvido ele pode usar em todas as esferas da
vida e disciplinas estudadas na escola, incluindo a química.
Dito isto, é importante a partir desse momento esclarecer o conceito de raciocínio
lógico. Para Oliveira (2016) a construção do conceito de raciocínio lógico é definida por
alguns parâmetros, são eles: abstração, compreensão (interpretação), o número e suas
relações, argumentação com base em critérios e em princípios logicamente validados e a
expressão de ideias de forma lógica e organizada.
Os parâmetros acima citados, quando desenvolvidos de forma efetiva pelo educando
pode interferir de forma positiva no aprendizado da disciplina de química, pois segundo
Scolari, Bernardi e Cordenonsi (2007) a aprendizagem da lógica faz com que o pensamento
proceda corretamente a fim de chegar a conhecimentos verdadeiros e em cima desse
pensamento afirma ainda que a lógica trata do estudo do raciocínio, ou seja, sistemas que
definem como pensar de forma mais crítica no que diz respeito a opiniões, inferências e
argumentos, dando sentido ao pensamento.
O ser humano é por natureza um ser lógico, mas o que se percebe é que como todas as
nossas habilidades, essa capacidade lógica precisa ser incentivada (o que geralmente acontece
apenas nas primeiras fases da aprendizagem) e alimentada com problemas a serem resolvidos.
Só que para Martins e outros (2015) a utilização dessa lógica vem sendo esquecida, pois é
comum encontrar discentes acomodados, que apresentam preguiça de utilizar sua capacidade
de raciocinar para solucionar problemas.
A química enquanto disciplina é vista pelos discentes como umas das mais difíceis e
complicadas de se entender, pois a maioria destes não vê aplicação da química na sua vida, ou
seja, a química é uma ciência abstrata, e sim concordamos com essa característica, pois para
encontrar as respostas dos fenômenos estudados em química, precisa-se partir de uma ideia,
um conceito, ou seja, ter a propensão de imaginar como aquele fenômeno ocorre (transpor os
signos para uma esfera interna do pensar).
Mas, o problema dessa visão, não só dos discentes mais da comunidade como um todo,
é que a mesma está limitada a apenas essa característica, sendo que a química está associada a
outras esferas de conhecimento e capacidades.
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Para compreender essa ciência, há ainda outros aspectos a serem considerados dentro
dos parâmetros do raciocínio lógico. Como a compreensão, é preciso saber interpretar um
problema para resolvê-lo, principalmente em questões de química, pois normalmente elas
envolvem muitas informações a serem colhidas e interpretadas e, na maioria das vezes estas
por serem tão cheias de informações já vem com a resposta no enunciado, mas o discente que
não tem o raciocínio lógico (interpretação) bem desenvolvido acaba por não entender a
questão.
A química é uma matéria que exige a resolução de problemas envolvendo cálculos,
onde se busca as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos
adquiridos, no caso o número e suas relações, para isso é necessária uma boa base teórica de
matemática, resultando na necessidade de haver uma interdisciplinaridade entre essas duas
áreas.
E por fim, a argumentação e a expressão que se bem desenvolvidas ao longo da vida de
um indivíduo, pode beneficiar não só no estudo das disciplinas escolares, mais também em
todas as esferas sociais.
Para Scolari, Bernardi e Cordenonsi (2007) o desenvolvimento do raciocínio lógico nos
alunos é uma necessidade para fazê-los pensar de forma mais crítica acerca dos conteúdos das
diferentes disciplinas, tornando-os mais argumentativos com base em critérios e em princípios
logicamente validados. Para tanto, torna-se necessário detectar o mérito do raciocínio lógico
na aprendizagem da Química enquanto Ciência. Logo, o objetivo da presente pesquisa
consiste em verificar como o raciocínio lógico é essencial para desenvolver habilidades para a
aprendizagem da disciplina de química.
MATERIAL E MÉTODOS
A primeira etapa da pesquisa consistide uma revisão bibliográfica, fundamentada em
pesquisas de autores que discutem sobre a importância do desenvolvimento do raciocínio
lógico como ferramenta de aprendizagem da química, integradas a estudos no âmbito
científico técnico profissional como também a comunidade acadêmica.
A segunda etapa resume-se a elaboração de um questionário composto de seis
questões, sendo três de química e três de raciocínio lógico, com o intuito de correlacionar a
quantidade de acertos e erros das questões aplicadas.
E por fim, a terceira etapa abarca a aplicação do questionário para os discentes dos
cursos superiores do IFMA – Campus Zé Doca, com precedência para os discentes dos
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últimos períodos dos cursos de Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos (8° e 6°
períodos, respectivamente) e análise dos dados obtidos para posteriores conclusões.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as seis questões continham cinco opções, isto é, eram objetivas. Das três questões
de cada área, uma era considerada de fácil resolução, a segunda de média e a terceira era a
mais difícil. Vale ressaltar que a faixa etária dos discentes questionados está entre 19 e 36
anos. A tabela 1 a seguir ilustra os resultados adquiridos com o questionário 1.
Tabela 1. Questionário 1. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

3

0

3

0

Com este entrevistado pode-se perceber que a relação de respostas certas e erradas é a
mesma tanto nas questões de química quantos nas de raciocínio lógico. Portanto, este é um
indício de que pode haver uma relação entre um raciocínio lógico bem desenvolvido e a
aprendizagem da disciplina de química. A tabela 2 a seguir ilustra de forma numérica os
resultados obtidos com o questionário 2.

Tabela 2. Questionário 2. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

2

1

2

1

Neste questionário o discente acertou e errou a mesma quantidade de questões nas duas
áreas. Cabe aqui ressaltar que as duas questões (uma de química e a outra de raciocínio
lógico) respondidas erroneamente foram as consideradas mais difíceis como citado acima. A
tabela 3 a seguir ilustra os resultados obtidos com o questionário 3.
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Tabela 3. Questionário 3. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

1

2

2

1

Neste questionário não uma relação direta (não a que procuramos) entre a quantidade de
respostas certas e erradas nas duas áreas. Mas, sabe-se que quando se realiza uma pesquisa
quantitativa quase sempre há uma porcentagem “contrária” que também é esperada em
qualquer pesquisa quantitativa. A tabela 4 a seguir ilustra os dados obtidos com o questionário
4.
Tabela 4. Questionário 4. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

2

1

2

1

Aqui, há a mesma relação apresentada na tabela 2, isto é, dois acertos e um erro para
cada área e, como o discente do que respondeu ao questionário 2, este também errou as
questões com grau de dificuldade maior. A tabela 5 a seguir mostra os resultados obtidos com
o questionário 5.
Tabela 5. Questionário 5. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

1

2

2

1

Aqui, como os resultados apresentados na tabela 3, não há a mesma quantidade de erros
e acertos nas questões de química e de raciocínio lógico. A tabela 6 a seguir mostra os
resultados adquiridos com o questionário 6.
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Tabela 6. Questionário 6. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

3

0

3

0

Com os resultados adquiridos neste questionário observa-se que o discente apresentou o
mesmo rendimento exposto na tabela 1, e o mais importante o mesmo número de erros e
acertos nas questões de química e raciocínio lógico, o que demonstra a possível relaçãoentre o
raciocínio lógico desenvolvido e a aprendizagem de química. A tabela 7 a seguir explana os
dados adquiridos com o questionário 7.
Tabela 7. Questionário 7. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

0

3

1

2

Neste questionário nota-se que o discente acertou das seis questões apenas uma, a de
raciocínio lógico de nível médio de dificuldade. Isso pode ter ocorrido (uma das
possibilidades) por falta de atenção por parte do questionado. A tabela 8 a seguir ilustra de
forma numérica os resultados adquiridos com o questionário 8.
Tabela 8. Questionário 8. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

3

0

3

0

Observando-se os resultados acima pode-se perceber que como nas tabelas 1 e 6 o
questionado respondeu corretamente 100% das questões de química e de raciocínio lógico. A
tabela 9 a seguir ilustra os dados obtidos com o questionário 9.
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Tabela 9. Questionário 9. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

1

2

1

2

Neste questionário, apesar da quantidade de erros ser mais alta do que a quantidade de
acertos, a quantidade de erros e acertos nas duas áreas são a mesma. A tabela 10 a seguir
mostra os resultados adquiridos com o questionário 10.
Tabela 10. Questionário 10. IFMA, 2016.
Total de Questões

Química

Raciocínio Lógico

Química

Raciocínio Lógico

Acertos

Erros

Acertos

Erros

3

3

0

3

0

3

Apesar do questionado não ter conseguido acertar nenhuma das questões de química ou
raciocínio lógico, esse questionário só ajuda a solidificar ainda mais que o raciocínio lógico,
neste caso não tão notável, de um indivíduo pode auxiliar ou não na aprendizagem de
química.
CONCLUSÕES
A partir da análise dos dados obtidos infere-se que dos dez questionários aplicados, a
maioria (7 ou 70%) mostraram um indício de que, independentemente do número de erros e
acertos, um raciocínio lógico bem desenvolvido pode influenciar na aprendizagem da
disciplina de química.
Os outros três questionários (3 ou 30%) podem ter sido respondidos dessa maneira por
falta de atenção, interpretação, entre outros. Mas é importante salientar que essa é uma
pesquisa inicial que cumpriu com o seu objetivo, pois a partir destes resultados positivos
constata-se que é necessária uma pesquisa mais aprofundada para expor de maneira mais
efetiva o provento deste trabalho.
Portanto, pode-se deduzir que o raciocínio lógico não é apenas uma área da matemática
e/ou empregada apenas em provas de concursos, mais também pode influenciar na
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aprendizagem de outras disciplinas se desenvolvido de forma correta (o que não cabe a este
artigo discutir estas formas), incluindo o objeto deste artigo: a química.
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A IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM
ENSINO DE QUALIDADE: UMA ANÁLISE DAS TAXAS DE
INGRESSANTES NO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
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RESUMO: Em função da grande importância da inclusão de uma graduação no histórico dos

estudantes, há a preocupação dos educadores e da sociedade em um modo geral referente à
qualidade do ensino das escolas públicas e privadas do Brasil, pois é através do aprendizado
oferecido por essas instituições e da dedicação particular de cada aluno, que eles conseguem
ingressar no ensino superior. Observa-se que está cada vez mais fácil repassar aos estudantes
a importância da educação para alcançar a sua própria evolução, seja ela pessoal ou
profissional. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise e reflexão sobre a
influência da educação nas taxas de ingressantes no curso de Engenharia Ambiental, além
disso, identificar os principais motivadores que dificultam o desenvolvimento dos discentes
dentro do curso escolhido, após a sua entrada na universidade, e também verificar as causas
que comprometem a vida acadêmica dos estudantes a respeito do aumento da quantidade de
tempo para concluir a faculdade. Para a realização da pesquisa foi aplicado um questionário
nos alunos do curso de Engenharia Ambiental de duas faculdades distintas com o intuito de
alcançar uma amostra maior e diversificada referente aos objetivos do estudo, e a partir da
junção das informações, realizou-se a análise dos dados coletados. Uma revisão bibliográfica
foi realizada para exibir a situação da política educacional facilitando a compreensão do
tema. Para tanto, retrata o horizonte teórico-conceitual fundamental para a construção de uma
educação de qualidade que esteja ao alcance de qualquer indivíduo.
Palavras–chave: Engenharia Ambiental, Ensino Superior, Qualidade de Ensino

THE IMPORTANCE AND DEPLOYMENT OF THE INFLUENCE OF A
QUALITY EDUCATION: AN ANALYSIS OF NEWCOMER RATES IN
COURSE ENVIRONMENTAL ENGINEERING.
ABSTRACT: Due to the great importance of the inclusion of a degree students’ historic,
there is the concern of educators and society in general about the quality of teaching in public
and private schools in Brazil, because it is through learning offered by these institutions and
the particular dedication of each student, they can enter higher education. It is observed that is
increasingly easy to transmit to students the importance of education to achieve their own
development, personal or professional. This paper aims to make an analysis and reflection
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around the influence of education in freshmen rates in the Environmental Engineering course,
in addition, identify the main reasons that difficult the development of students within the
chosen course, after their entry at the university, and also verify the causes that delay the
academic life of students about the increased amount of time to complete college. For the
research a questionnaire was applied in the Environmental Engineering students of two
different colleges in order to reach a larger and diverse sample related to the study objectives,
and from the intersection of the information was held the analysis of collected data. A
literature review was conducted to show the situation of educational policy helping the
understanding of the subject. Therefore, depicts the theoretical and conceptual horizon critical
to structure a quality education that is available to any individual.
KEYWORDS: Environmental Engineering, Higher Education, Quality Teaching
INTRODUÇÃO
A educação é um coeficiente essencial no desenvolvimento e construção da sociedade,
visto que por meio dela é possível realizar a interação social e cultural dos indivíduos
independente das diferenças entre os envolvidos. Percebe-se que as pessoas que são
disciplinadas, facilmente constroem os seus próprios valores, o que resulta em uma grande
capacidade de atingir a evolução humana. No entanto, para se alcançar esses princípios, é
preciso da presença frequente dos familiares e da escola para contribuir na formação dos
discentes, já que ambos são capazes de influenciar no comportamento desses indivíduos.
Segundo Freire (2000, p. 67), “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e
não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com
o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa
opção. Encará-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos”.
Há uma imprescindível necessidade em investir em uma educação de qualidade, uma
vez que tal melhoria contribui principalmente para uma aprendizagem mais efetiva. Relatar
sobre essas questões assegura a sociedade, visto que para melhorar as condições de ensino das
escolas está sendo um grande desafio. Nos últimos anos, é possível perceber um avanço no
aperfeiçoamento da educação, sobretudo no caso do ensino fundamental I e II, o que já
apresenta um significado muito grande, pois é nesse momento em que os indivíduos estão em
fase de desenvolvimento e amadurecimento.
Ainda de acordo com Freire (2008, p. 47), “Saber ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Logo percebese que quando se trata de ensinamento, é preciso relacionar principalmente com o seu
autodesenvolvimento, e não somente com o que foi repassado de informação.

Artigos

Ciências Humanas

12512

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

A referida pesquisa é de extrema importância para o mundo científico, já que apresenta
a importância e a necessidade de ter um ensino de qualidade desde o ensino fundamental até o
ensino superior, pois todo o aprendizado que for compreendido durante essas etapas, serão
refletidos nas ações desses indivíduos futuramente.
O presente artigo têm como principais objetivos realizar o estudo sobre a interferência
da educação e do ensino oferecido pelas instituições nas taxas de ingressantes e concluintes
no curso de Engenharia Ambiental. Ademais, há a necessidade de identificar as principais
causas que complicam a evolução dos discentes diante do curso escolhido, depois da sua
entrada na faculdade, e por fim, verificar os motivadores que prejudicam a vida acadêmica
dos alunos em relação ao aumento da quantidade de tempo para concluir a universidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Para desenvolver o estudo foi preciso realizar algumas etapas para que a partir dessas
sequências, fosse possível alcançar algumas respostas que justificasse os principais objetivos
do trabalho. A referida pesquisa foi efetuada em 4 etapas, inicialmente houve a elaboração de
um questionário sobre a influência do ensino oferecido nas instituições analisadas em relação
à aprovação dos estudantes perante o curso. Logo após foram aplicados os formulários aos
estudantes do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Vitória da Conquista e da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB) localizada na cidade de Itapetinga com o intuito de coletar uma
maior quantidade de dados. Na terceira etapa houve a análise das informações obtidas através
da tabulação dos dados para obter os resultados necessários para a execução do estudo, e por
fim foi utilizado referências bibliográficas para auxiliar no desenvolvimento e entendimento
da temática.
O trabalho apresentado possui características de uma pesquisa documental, já que
houve a busca por dados de documentos que foram disponibilizados pela Plataforma Data
Viva, o que contribuiu bastante para a continuação da análise. Além disso, o estudo é
caracterizado como uma pesquisa de campo, visto que ocorreu a construção de um formulário
que foi aplicado aos alunos 80 graduandos de Engenharia Ambiental para entender melhor a
situação avaliada. Ademais, o artigo pode ser denominado como uma pesquisa quantitativa e
qualitativa, já que com a coleta dos dados foi possível obter resultados em forma de números,
e também em qualidades, o que resulta em um estudo justificado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescente ingresso de alunos no ensino superior se faz necessário nesses últimos
anos, visto que por meio de uma graduação, os indivíduos conseguem entrar no mercado de
trabalho de maneira mais rápida, tornando-se profissionais capacitados e qualificados. Dessa
forma, uma análise foi realizada no curso de Engenharia Ambiental para que assim, seja
possível perceber a importância da educação na formação e conclusão desses discentes que
ingressaram em um curso superior.
Os resultados apresentados nessa pesquisa estão relacionados com um questionário
aplicado aos estudantes do curso de Engenharia Ambiental do IFBA e da UESB da cidade de
Vitória da Conquista e Itapetinga, respectivamente, e também de dados que foram fornecidos
pela Plataforma Data Viva. Através da coleta de dados foi possível identificar a opinião dos
discentes a respeito da educação no Brasil, dos principais motivos que leva os alunos a
demorar de concluir o curso. O gráfico a seguir mostra a porcentagem dos estudantes de cada
universidade que responderam ao questionário.

Figura 1. Índice dos estudantes de Engenharia Ambiental das faculdades
avaliadas. IFBA, 2016.
Para compreender a opinião dos discentes de Engenharia Ambiental, foi preciso escolher
duas instituições distintas para realizar a investigação, e após a obtenção dos resultados,
pôde-se perceber que 95,3% dos estudantes que responderam o questionário eram do
Instituto Federal da Bahia do campus Vitória da conquista, e que o restante dos alunos que
contribuíram para a execução da pesquisa era da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia da cidade de Itapetinga.
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Figura 2. Distribuição dos discentes de acordo com o semestre que está
localizado. IFBA, 2016
Para diferenciar as opiniões dos estudantes, houve a separação desses indivíduos a partir
do semestre que eles estão cursando atualmente. Nota-se que 7% dos discentes que
responderam o formulário são do I semestre, enquanto que a maior parte dos discentes
avaliados está entre o II e o V semestre, e por fim 30,2% estão acima do V semestre. Foi
necessário fazer essa separação, visto que a depender de cada semestre em que o estudante
esteja, a sua visão e opinião modifique, ou seja, as dificuldades encontradas a cada nível são
distintas.
Para identificar se os alunos estão satisfeitos com a sua permanência no curso, foi
perguntado aos discentes de Engenharia Ambiental se eles estão tendo afinidade com o
curso escolhido. O gráfico a seguir, apresenta os resultados obtidos com a pergunta.

Figura 3. Opinião dos alunos a respeito da afinidade com o curso
de Engenharia Ambiental. IFBA, 2016
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Compreende-se que 83,7% dos alunos matriculados no curso estão gostando do curso
superior escolhido, enquanto que 14% dos estudantes ainda não sabem se esta é a carreira
ideal para eles, e o restante dos discentes, o que resulta na minoria, diz não ter afinidade com
o curso que optou, mas ainda continua cursando por não ter outra opção no momento.
Pôde-se notar que existe a insatisfação por parte de alguns indivíduos que ainda
cursam Engenharia Ambiental, os principais motivos para que esses estudantes estejam
desesperançados com a carreira, pode ser pelas dificuldades que são enfrentadas por eles
durante o curso, por não terem tido uma boa base no Ensino Fundamental e Médio, por não
ter se identificado com as disciplinas do curso, ou até mesmo por terem começado a cursar
por falta de opção, ou por questões financeiras, o que dificulta cada vez mais a sua
continuidade no ensino superior.

Figura 4. Opinião dos discentes em relação aos principais motivadores do atraso
da conclusão dos estudantes no curso de Engenharia Ambiental. IFBA, 2016
Para entender melhor a respeito do atraso na formação dos estudantes de Engenharia
Ambiental, foi elaborada uma pergunta de múltipla escolha referente aos principais
motivadores que influenciam na demora dos alunos de concluir o curso. Pôde-se perceber
que 65,9% disseram que a causa principal é a dificuldade encontrada nas disciplinas do
curso, devido ao ensino de má qualidade no Ensino Médio e Fundamental, o que acaba
refletindo na reprovação de algumas matérias, quando esses indivíduos não conseguem
superar suas dificuldades. Já 56,8% relataram que a metodologia aplicada pelos professores,
dificulta o entendimento da disciplina e a sua aprovação nela, enquanto que 36,4%
argumentaram que o desinteresse do aluno é o que prejudica no atraso do curso, e por último,
6,8% constataram que existem outras causas que interferem no problema.
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Figura 5. Visão dos Estudantes a respeito das principais causas da evasão no
curso de Engenharia Ambiental. IFBA, 2016
Constata-se que por meio de uma questão de múltipla escolha, 88,6% dos estudantes que
responderam à pergunta relataram que o principal motivo da evasão no curso de Engenharia
Ambiental se dá pela dificuldade encontrada nas matérias do curso, devido ao ensino fraco
que teve na vida escolar. Por outro lado, 40,9% acham que os motivadores da evasão são
pelo desinteresse dos alunos diante da graduação, e outros 40,9% opinaram que os
professores do curso não ensinam bem a matéria ou dificultam ao ponto do universitário
desistir do curso. E por fim, 2,5 % dos alunos constataram que existem outras causas que
influenciam nas desistências dos evadidos.
Para compreender as principais causas e efeitos da evasão na vida do estudante, é
preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada, pois existem diversos fatores que podem
contribuir com a saída dos discentes das Instituições de Ensino Superior (IES). Portanto, com
essa pergunta realizada e com as respostas obtidas na Figura 6, não é possível identificar e
estudar todos os motivos que justifiquem a decisão tomada pelos alunos.
O foco da pesquisa estava relacionado com a influência da educação de qualidade em
relação ao número de ingressantes e concluintes no curso de Engenharia Ambiental. Para
fazer a construção da Figura 7, foi perguntado aos alunos a sua opinião a respeito da
educação no Brasil, pois afinal é através dela que os indivíduos conseguem alcançar o ensino
superior sem ter muitas dificuldades. O gráfico a seguir, é resultado da questão perguntada
aos discentes analisados.
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Figura 6. Visão dos estudantes de Engenharia Ambiental a respeito da
Educação no Brasil. IFBA, 2016
Nota-se que 81,4% dos alunos avaliados disseram que a educação no Brasil não
apresenta uma base de qualidade, o que acaba prejudicando alguns estudantes durante a sua
vida escolar e acadêmica, principalmente, no que diz respeito ao número de ingressantes no
ensino superior que consequentemente tende a diminuir, quando se deparam com uma
educação de má qualidade. Já 11,6% dos estudantes relataram que a educação no Brasil é de
boa qualidade, e por fim, 7% dos entrevistados não souberam opinar, visto que e um tema
muito difícil de argumentar.

Figura 7. Quantidade de alunos matriculados no curso de Engenharia Ambiental
de todas as universidades do Brasil no período de 2009 a 2014. IFBA, 2016
Observa-se que no ano de 2009 o número de matriculas no curso de Engenharia
Ambiental chega a quase 30 mil, enquanto que em 2010, é onde se encontram a maior
quantidade de alunos matriculados ultrapassando 30 mil discentes. Já em 2011 ocorre um
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decrescimento muito grande, na qual o índice de matrículas cai para menos de 5 mil
estudantes matriculados, e nos anos subsequentes ocorre um crescimento novamente, mas que
não supera as taxas do ano de 2010.
CONCLUSÕES
Portanto conclui-se que a educação tem uma extrema importância na vida escolar e
acadêmica do estudante, e, além disso, é a partir dela que esses indivíduos se tornarão
profissionais qualificados e com a capacidade de ensinar e transferir todo o seu conhecimento
que foi aprendido no decorrer da vida. Ademais, necessita-se cada vez mais de métodos
inovadores que seja possível repassarem a educação para os alunos de uma maneira que
estimulem esses discentes a desejarem querer saber cada vez mais sobre determinadas coisas
que acontecem no mundo científico, e até mesmo, sobre as coisas essenciais para saber viver
bem em uma sociedade.
Para melhorar as condições das faculdades necessitam de professores qualificados e
competentes que estejam dispostos a ajudar os alunos, uma gestão organizada, investimentos
em projetos que incentivem a educação. Além disso, é preciso verificar a situação dos
estudantes ao longo do curso, buscando orientá-los nas suas dificuldades, ou seja, necessita-se
de um acompanhamento pedagógico e psicológico para que dessa maneira, os estudantes se
sintam acolhidos e queiram cada vez mais ingressar no ensino superior, ou para que esses
discentes não tenham diversas dificuldades durante o curso, fazendo com que haja o atraso na
sua formação.
Por conseguinte, a qualidade do ensino está totalmente interligada com a qualificação do
professor, e em relação às instituições, ela deve oferecer as condições físicas, materiais,
pedagógicas e humanas para criar um ambiente que esteja adequado para a aprendizagem dos
discentes.
REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
____________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
38°ed. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2008. 148p.

Artigos

Ciências Humanas

12519

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação
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marcos.dias08@yahoo.com.brRESUMO: Esta pesquisa discute a relevância do processo de letramento

e alfabetização com a utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), com o intuito
de inseri-las, de forma concreta, nas aulas dos alunos do Ensino Médio de uma Escola Estadual do
Município de Penedo/AL. Além disso, busca esclarecer sobre as funções das tecnologias em sala de
aula, seus benefícios para uma educação de qualidade e, consequentemente, incentivar ao uso seguro e
responsável das tecnologias móveis, como, por exemplo, o celular, o tablet e os Smartphones.
Objetiva, também, mostrar as modificações e transformações na maneira de ensinar e a real urgência
de adequação com os recursos tecnológicos para o auxílio na alfabetização e letramento nos dias
atuais, colocando em vista sua eficácia e urgência em meio a uma geração tida como nativos digitais.
Nessa visão, serão discutidas formas de letramentos, ou alguns meios de entender o que se quer
comunicar, uma vez que não existe apenas uma forma homogênea de comunicação, mas sim, uma
multiplicidade de recursos comunicativos, recursos capazes de propiciar atos de interação humana.
Discute ainda, a dificuldade em igualar a condição de letramento com as TIC, o que,
consequentemente, provoca um letramento igualitário, haja vista que nem todos os alunos têm a
mesma facilidade de acesso a tais recursos tecnológicos.

Palavras–chave: Alfabetização, digital, inclusão, globalização, letramento.

THE INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATION (ICT) IN THE PROCESS OF TEACHING
STUDENTS OF LITERACY MIDDLE OF A NORMAL SCHOOL STATE
PENEDO CITY / AL
ABSTRACT: This research discusses the importance of the literacy process and literacy with the use
of information and communication technologies (ICT) in order to insert them, concretely, in the
classes of high school students in a State of the City School Penedo / AL. It also seeks to clarify the
roles of technology in the classroom, its benefits for quality education and thus encourage the safe and
responsible use of mobile technologies, such as the mobile phone, tablet and smartphones. It also aims
at showing the changes and transformations in the way of teaching and the real urgency of compliance
with the resources technology to aid in literacy and literacy in the present day, putting in order its
effectiveness and urgency among a generation regarded as digital natives . In this view, forms of
literacies will be discussed, or some means to understand what you want to communicate, since there
is not one homogeneous form of communication, but rather a multiplicity of communicative resources,
resources that can provide acts of human interaction. Also discusses the difficulty in matching the
literacy condition with ICT, which consequently causes an equal literacy, given that not all students
have the same ease of access to such technological resources.
KEYWORDS: literacy, digital inclusion, globalization, literacy.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe o estudo de algumas definições sobre alfabetização e
letramento, assim como sugere inserção de algumas Tecnologias da Informação e da
Comunicação – TIC - no ambiente escolar estudado, em função da decorrente e constante
utilização da leitura e da escrita na sociedade, envolvendo alunos do Ensino Médio de uma
escola estadual.
A pesquisa enfatiza possíveis propostas de inserir algumas TIC no contexto escolar da
referida escola e nisso envolver teoricamente a importância dos fenômenos que envolvem as
questões de letrar e decodificar dentro de um contexto histórico-social da educação formal.
Em razão da necessidade do estudo do tema para servir de reflexão acerca dos desafios
vivenciados no ambiente escolar mencionado.
Sendo assim, o trabalho tratará das perspectivas da alfabetização e dos letramentos*
com uso das TIC, abordagens oriundas de inúmeros teóricos como Soares, Freire, Piaget,
Ferreiro e Teberosky, Street, Scribner e Coler, Buzato, entre outros, sobre a teoria da
alfabetização, letramento e as Tecnologias da Comunicação e Informação e suas relações com
a sociedade contemporânea.
Devem também inserir as TIC-tecnologias da informação e comunicação no processo
educacional dos alunos do nível médio normal dessa Escola Estadual, começando o
letramento digital por esses futuros docentes, para que o letramento comece a ser o mais
completo possível desde então, sendo esse, alfabético, numérico, crítico e informatizado.

MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente, foi usado como meio de alcançar o objetivo proposto pelo projeto a
influência de umas das pesquisadoras, que sendo professora na instituição teve mais acesso
para conseguir o tempo e todas as oportunidades precisas a observação de cada turma.
Foram feitos:
a) Questionário de avaliação didático-pedagógica sobre o assunto pesquisado;
b) Anotações em diário de pesquisa, através de observações abertas ou livres e
entrevistas individuais e pessoais com alunos como também em grupos em momentos
informais;
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c) Entrevistas abertas com funcionários, assim como com diretores, coordenadores e
professores da escola em questão, e bate-papos com os alunos;
O questionário foi elaborado de forma a conter três perguntas, e com alternativas para
cada questão. As questões serão elaboradas tomando como base o livro de Roxane Rojo –
Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão (2013, p.54-56), pois o mesmo busca analisar as
práticas e eventos de letramentos que os alunos possuem com as TIC.
Dessa forma, o questionário teve como objetivo realizar uma discussão em sala,
especialmente depois das respostas dadas, sobre a possibilidade do uso de algumas
tecnologias como, por exemplo, o celular e o tablet e provocar com isso uma reflexão das
respostas dadas nos questionários que permitam uma mudança pedagógica na atitude dos
professores.
A aplicação deu-se de forma conjunta com o professor da disciplina do momento da
aplicação, inclusive com a ajuda desse professor que se integrou muito bem em nosso
trabalho, lendo para os alunos e esclarecendo alguma dúvida, de acordo com nossa
participação, havia em média vinte e cinco alunos e a professora. E, após questionário
aplicado, observados e discutidos seus resultados, deu-se então a criação do gráfico abaixo
demonstrado.

Figura 1: IFAL, 2014, Fonte: arquivo pessoal de dados da autora
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O questionário tinha como objetivo realizar uma discussão em sala, especialmente
depois das respostas dadas, sobre a possibilidade do uso de algumas tecnologias, como, por
exemplo, o celular e o tablet, e provocar, com isso, uma reflexão sobre as respostas dadas nos
questionários, e que permitisse uma mudança pedagógica na atitude dos professores. Alguns
alunos, no decorrer das discussões, ficaram bastante entusiasmados com as ideias de
facilidade e conhecimento instantâneo que muitas dessas TIC proporcionavam.
Por isso que os resultados da pesquisa fortaleceram a visão da possibilidade de uso das
tecnologias no processo de formação desses alunos. E toda a inquietação mencionada possuía
algum sentido. Os resultados, mesmo que fatiados em porcentagens, para os mais variados
usos dessas tecnologias (5% para o uso do GPS no celular, 5% no uso de agendas, 35% no
uso de recados, 10% na utilização de lista de compras no celular, tablet ou smartphone, 30%
na procura de ofertas ou promoções via internet e 15% para consultas de receitas via
Youtube), dão-nos a certeza de que, assim como a pesquisa propõe, podemos colaborar com
um processo de ensino/aprendizagem que há anos necessita de novas visões e perspectivas
formadoras.
A partir desse demonstrativo e do não uso das TIC no processo de
ensino/aprendizagem na escola pesquisada, pode-se constatar que um recurso tão comum aos
alunos não tem sido utilizado mesmo quando os PCN, já em 1998, versavam sobre o uso das
tecnologias em sala de aula como uma necessidade iminente, afirmando que a escola deveria
apresentar esses meios aos alunos como forma de participar do “novo” mundo recheado de
tecnologias, sejam no uso da internet como recurso de pesquisa, ou o uso do celular no dia-adia de cada um.
A necessidade de um letramento digital é inevitável, especialmente porque já se
encontra inserido em nosso contexto educacional.
O segundo gráfico envolve aspectos da frequência de uso e funções do computador,
cujos resultados vemos a seguir:
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Figura 2: IFAL, 2014, Fonte: arquivo pessoal dos pesquisadores

Outro assunto tratado foi a quantidade de atividades que os professores costumam
fazer utilizando o computador. Para responderem a essa pergunta, alguns itens, como mostra o
gráfico acima, foram postos para análise, e o resultado foi o seguinte: 30% dizem que utilizam
o computador para escrever relatórios e textos; 5% relataram organizar agendas ou listas de
tarefas; 10% digitam dados ou informações; 2% elaboram planilhas ou montam banco de
dados; 40% consultam ou realizam as mais diversas pesquisas; 2% fazem cursos a distância;
1% utiliza para pagar contas e movimentar contas bancárias, jogar ou desenhar; 3% enviam e
recebem e-mails; 10% compram, jogam ou entram em sites de bate-papo e discussão; e outros
2% copiam músicas em cd ou arquivo eletrônico.
A busca por essas informações, mais que obter dados acerca de determinadas funções,
pontuou o que a sociedade sabe, e, recentemente, vem sendo discutido nos centros
acadêmicos que as tecnologias já estão inseridas há tempos em nosso meio, porém a grande
discussão diz respeito ao não efetivo emprego de tais recursos tecnológicos na educação.
Para Kramer (2000)
É importante registrar que a criança, no transcurso do dia-a-dia, vivencia
usos da escrita, percebendo que se escreve para comunicar alguma coisa,
para auxiliar a memória, para registrar informações. E que da mesma forma
recorremos à escrita, através da leitura, para, também, obter-se informações,
e buscar entretenimento. É hora, então, de a escola parar de simplesmente
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ensinar a escrita, para dar espaço a uma escrita dinâmica, explorando as
ideias, as emoções, as inquietações, escrevendo e deixando escrever
(KRAMER, 2000, p.20).

Por isso que, reiteradas vezes, lembramos na pesquisa que, nesse sentido, a escola
precisa pensar a alfabetização como um processo que busque a formação social,
fundamentada na participação dos alunos em práticas contextualizadas em suas realidades
culturais. A prática alfabetizadora deve levar o estudante ao mundo, ampliando o que eles já
levam consigo, refletindo no uso da língua e suas variadas funções e funcionamentos.
Já o terceiro gráfico mostra a frequência dos aplicativos mais utilizados, cujos
resultados podemos observar a seguir:

Figura 3: IFAL, 2014, Fonte: arquivo pessoal de dados da autora

Quando da utilização das ferramentas ou aplicativos no telefone móvel, 25% dos
participantes responderam que os utilizam para baixar músicas, jogos, aplicativos de batepapo; 55% utilizam o Whatsapp como aplicativo fundamental para a comunicação mais
rápida; 15% usam o Facebook; e 5% outras redes sociais.
Esse resultado deu-nos margem para comprovar que os aplicativos móveis vinculados
às tecnologias postas nos smartphones e tablets, por exemplo, são marcadores no processo de
letramento, especialmente quando nos utilizamos de um aplicativo do tipo do Whatsapp para
trabalhar leitura e produção textual. A resposta positiva na utilização dessas e de outras redes
sociais foi relevante na análise dos dados, pois é a comprovação de que a educação precisa
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mudar seus métodos, aliar-se ao novo e transformar nossos alunos em aprendentes ativos,
principalmente os motivando a utilizarem esses aplicativos e ler artigos, revistas e digitais,
especialmente visando à atual porta de entrada para as grandes universidades do Brasil – o
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e, obviamente, incluindo-os ativamente na vida
em sociedade através da leitura e da escrita.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esperamos que a pesquisa tenha contribuído de alguma forma para que a educação,
mesmo que, só na Escola Estadual da cidade de Penedo/AL, sofra avanços tão necessários à
época em que vivemos. Que contribuições teóricas e práticas possam ser absorvidas pelos
educadores e todos os envolvidos com o processo, como também desejamos aprender e
crescer em ideias com esse trabalho.
Buscaremos, sobretudo, quebrar paradigmas construídos em cima de uma educação
mecânica e repetitiva, mostrando que é preciso fazer valer todas as lutas e reivindicações
travadas e buscadas através dos tempos, conduzindo a alfabetização e o letramento crítico por
novos caminhos, e por que não dizer com uma roupagem mais coerente para os tempos em
que vivemos e viveremos e também mais moderna.
Nesse sentido, portanto, este trabalho de pesquisa, através de todo o esforço e estudo
feito e da orientação do nosso professor, assim, como a colaboração de todos os envolvidos,
visa lembrar a todos quanto à educação interessar e esse possa alcançar, que o processo
educativo carece avançar para alcançar a sua época, que esse processo tem que ser versátil e
que mesmo que o profissional não seja capacitado, não deve se negar a querer mergulhar no
novo, pois, o processo ensino aprendizagem não é estático, mas, vivo, inovador e tem o dever
de ser dinâmico para que possa alcançar e despertar o interesse do seu público alvo.

CONCLUSÕES
A pesquisa aponta que muitos alunos mesmo estando no ensino médio não utilizam
com frequência algumas tecnologias para a aprendizagem no contexto escolar, mas em
compensação outros necessitam delas para quase todas as práticas corriqueiras; e acreditamos
que afirmarão que realmente as TIC favoreceriam os atos comunicativos tanto escritos como
falados.
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Sendo assim, poder-se-á perceber que a utilização dos recursos tecnológicos na escola
tem sido uma preocupação constante. Um dos grandes desafios que se apresenta para os
educadores é o de escolher, entre vários recursos disponíveis, àqueles que melhor se ajustem
aos seus propósitos educacionais. A formação e a atuação de professores para o uso das
tecnologias na educação é um processo que inter-relaciona o domínio dos recursos
tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos necessários para
refletir, compreender e transformar esta ação no sentido de contribuir para impactos positivos
na formação de estudantes.
A globalização possibilitou ampliação das tecnologias e do acesso aos programas de
informação através da internet e do uso das TIC. Nessas circunstâncias, o significado de ler e
escrever passou a exigir uma prática pedagógica voltada à participação e o envolvimento dos
recursos tecnológicos no dia a dia escolar.
As aulas tornam-se mais atrativas e vantajosas, apesar de a maioria das escolas do
Brasil não dispor nem mesmo de um laboratório de informática com rede de internet, nem
Wifi os docentes têm que incluir as TIC por outras formas de compreensão e aprendizado.
As TIC são fundamentais nesse processo, pois, podem ajudar a sanar deficiências de
aprendizagem existentes e nos fazendo lembrar que as novas formas de saber não podem ser
limitadas. Só assim, seremos capazes de formar cidadãos capazes de ler nas entrelinhas, de
formar opiniões críticas a respeito de tudo que o rodeia, colaborando para a formação e
construção de uma sociedade democrática e quem sabe mais justa.
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A LEI Nº 10.639/03 A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DO
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RESUMO: O Colégio Estadual de Senhor do Bonfim faz parte da rede de ensino Estadual do
Estado da Bahia, atuando desde 1970 no município de Senhor do Bonfim e seus distritos.
Analisar o colégio supracitado, objetivou abordar a temática que estabelece a obrigatoriedade
do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, discorrendo
sobre os problemas para aplicação da Lei nº 10.639/03 especialmente os relacionados aos
desafios e possibilidades dos professores para implantação da Lei. A pesquisa foi realizada
com os professores do Colégio durante o ano letivo corrente buscando informações que levem
a comunidade interna a repensar sua prática pedagógica ampliando ações significativas e
práticas cotidianas que resgatem a contribuição do povo negro, bem como minimizar o preconceito
e marginalização em relação à cultura negra. Dessa forma, buscamos um processo metodológico
pautado pela abordagem qualitativa, pois entendemos sua adequação ao tipo de estudo
realizado, voltado a entender a natureza de um fenômeno social. Concluímos então, que o
trabalho aponta caminhos para uma necessidade de repensar a prática pedagógica (ensino,
pesquisa e extensão), uma vez que percebemos a dificuldade dos professores em
reconhecerem a importância da história e da cultura africana. Logo, é necessário ainda que a
instituição articule e promova ações referentes à questão da igualdade e da proteção dos
direitos de pessoas e grupos étnicos atingidos por atos discriminatórios, a exemplo do
racismo.
Palavras–chave: Educação e diversidade, Étnico racial, Africanidades.

The Law No. 10,639 / 03 from a case study in State College Senhor do
Bonfim: challenges and possibilities of implementation
ABSTRACT: The State College of Senhor do Bonfim part of the network of the State of
Bahia State education, working since 1970 in the city of Senhor do Bonfim and its districts,
covering a total of over a thousand students. Analyze the aforementioned school, aimed to
address the issue that sets the mandatory teaching of History and Afro-Brazilian culture and
African in Basic Education, discussing the problems for the application of Law 10.639 / 03
especially those related to the challenges and opportunities for teachers to implementation of
the Law. the survey was conducted with college teachers during the school year seeking
information leading to the internal community to rethink their practice expanding meaningful
actions and daily practices that recover the contribution of black people, as well as minimize
the prejudice and marginalization in relation to black culture. Thus, we seek a methodological
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process marked by qualitative approach because we understand its suitability for the type of
study, aimed to understand the nature of a social phenomenon. We conclude then, that the
work shows the way to a need to rethink pedagogical practice (teaching, research and
extension), since we perceive the teachers' difficulty in recognizing the importance of history
and African culture. Therefore, it is also necessary that the institution articulate and promote
actions related to the issue of equality and protection of the rights of people and ethnic groups
affected by discriminatory acts, like racism.
KEYWORDS: Education and diversity, racial ethnic, Africanities.
INTRODUÇÃO
A Lei 10.639/03, sancionada em 9 de janeiro de 2003, deve ser entendida como
política pública, que visou

alterar a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, cujo objetivo foi incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino da Educação Básica a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-brasileira”.
Essa Lei busca cumprir o que foi estabelecido na Constituição Federal de 1988, que
assegura o direito à igualdade de condições voltadas a uma democratização cultural de
valorização de todos os brasileiros. Leis estaduais e municipais já antecipavam em passos
cautelosos a Lei 10.639/03.
A sanção da Lei 10.639/03 teve dois desdobramentos fundamentais para a inserção
de temas próprios às relações são étnico-raciais na educação nacional. Um deles foi
a relação, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), do Parecer 3/2004, que
salienta a necessidade do estabelecimento de diretrizes curriculares que “[...]
orientem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura
dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como comprometidos com a educação de
relações étnico-raciais positivas.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, p. 9)

A Lei Federal 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB - Lei 9.394/96) e torna obrigatório o estudo sobre a cultura e história afro- brasileira e
africana nas instituições públicas e privadas de ensino e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a implementação da Lei, são políticas de ações afirmativas, fruto de anos de luta do
Movimento Negro para que o estado brasileiro reconhecesse o racismo e traçasse estratégias
para combatê-lo.
Assim, em 2003, o então recém-empossado presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva promulgou essa lei para ser um instrumento legal de enfrentamento da problemática
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das relações raciais no Brasil. Fazendo isso pela via da educação formal, o governo convoca
as instituições de ensino para se envolverem com a luta antirracismo no Brasil. Por isso,
abandonando uma postura imparcial, reivindicamos que a proposta de reparação à população
negra presente na lei e nas Diretrizes sejam praticadas dentro das escolas, a partir da
construção de um currículo que atenda a essas demandas.
A Lei 10.639/2003 objetiva fazer com que as culturas africanas e afro-brasileiras sejam
valorizadas no ensino das escolas brasileiras, para que assim contribuam para a superação do
preconceito, além de respaldar ações voltadas para a política de reparação e de políticas afirmativas.

No que tange às culturas afrodescendentes, é importante aprendê-las dentro do princípio da
diversidade, já que, em função dos diferentes grupos culturais africanos que aportaram no
território brasileiro, se desenharam aqui modelos diferenciados de culturas afrodescendentes.
(PEREIRA, 2007; p. 59).
As questões relativas a aplicabilidade da lei já foram e ainda são discutidas em
diversos eventos científicos envolvendo vários especialistas, resultando em propostas,
posicionamentos, materiais de apoio aos professores e outras propostas. Entretanto,
infelizmente, ainda encontramos profissionais da educação sem o preparo necessário para
trabalhar as questões relativas a História e cultura afro-brasileira e africana (AGUIAR;
AGUIAR, 2010, p.94).
Diante do exposto, buscamos analizar a partir de um estudo de caso os desafios e
possibilidades da implementação da Lei nº 10.639/03. O nosso objetivo geral nesse estudo foi
analisar ações afirmativas referentes à questão da igualdade e da proteção dos direitos de
pessoas e grupos étnicos atingidos por atos discriminatórios, a exemplo do racismo, pautado
na Lei 10.639/03.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada no Colégio Estadual de Senhor do Bonfim - CESB da rede
de ensino Estadual do Estado da Bahia, atuando desde 1970 no município de Senhor do
Bonfim e seus distritos. O objetivo central da pesquisa foi abordar a temática que estabelece a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação
Básica, discorrendo sobre os problemas para aplicação da Lei nº 10.639/03 especialmente os
relacionados aos desafios e possibilidades dos professores para implantação da Lei. Assim a
pesquisa aqui apresentada teve como sujeitos envolvidos 08 professores desta Unidade de
Ensino, sendo 3 da área Biológica; 2 da área de Exatas; 1 da área de Humanas e; 2 da área de
Linguagens.
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Vale ressaltar que as áreas de atuação dos participantes não foram selecionadas
aleatoriamente; buscamos professores de diversas áreas para responder a algumas questões
relevantes durante a pesquisa, pois como direciona a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08 que
complementa a anterior incluindo no currículo a obrigatoriedade do estudo da história e
cultura dos povos indígenas, as ações e políticas afirmativas de valorização das identidades
afro e indígenas devem ser voltadas para as diferentes áreas de conhecimento visando
contribuir com uma educação pluricultural.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos pela utilização de uma abordagem
qualitativa que segundo Richardson (2007, p.90) justifica-se, sobretudo, por ser uma forma
adequada para entender a natureza de um fenômeno social.
Como instrumentos para a coleta de dados e obtenção de informações, optamos pelo
questionário semiestruturado, possibilitando conhecer a opinião dos docentes do Colégio
outrora mencionado sobre o conhecimento da Lei de Cultura Afro.
Após a coleta dos questionários, as questões foram tabuladas e posterirormente
analisadas, com aporte na abordagem qualitativa. Para Marconi e Lakatos (2006, p. 35), a
análise dos dados é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado
e os outros fatores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Lei 10.639/03 foi uma das conquistas do movimento social negro em prol da luta
pela igualdade social. Sancionada pelo presidente da República Luis Inácio Lula da Silva em
9 de janeiro de 2003 que tornou obrigatório o ensino de Historia e Cultura Africanas e Afrobrasileiras nos estabelecimentos da Educação Básica, oficiais e particulares. Sendo
complementada pela Lei 11.645/08 que em seu Art. 26-A discorre nos estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena.
A história da Educação Brasileira registra uma longa caminhada em que, por diversos
e variados motivos, determinados grupos sociais se sobrepuseram a outros. A interiorização e
discriminação racial contra os negros e seus descendentes foram, e continua sendo, muito
presente em nossas escolas. “Ao ingressar na escola, o negro e a criança afrodescendente, vê
suas referencias ancestrais sempre como complementares à economia de outros povos, como
europeus e brasileiros”. (ANDREI & FERNANDES, 2007, p.11).
Para que fosse possível perceber e analisar junto aos professores a percepção destes
acerca dos desafios de implantação da Lei nº 10.639/08 e o trabalho com as questões étnicoArtigos

Ciências Humanas

12532

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

raciais dentro do contexto em que estão inseridos, foram criadas categorias de análise sendo
estas: abordagem da Lei 10.639/03 na formação dos professores, abordagem da temática
cultura afro-brasileira em sala de aula; promoção de eventos no CESB acerca da temática da
cultura afro-brasileira; participação

dos docentes nos eventos da cultura afro-brasileira;

desafios encontrados para implementação da Lei 10.639/03 no CESB e inserção do assunto no
cotidiano dos alunos.
A abordagem da temática cultura afro-brasileira em sala de aula foi atestado por todos
os entrevistados, 87% (7) afirmam que em algum momento de sua formação foi abordada a
temática acerca da Lei nº 10.639/03 enquanto 13% (1) disseram que não (Gráfico 1). O que
nos leva a observar a socialização da temática Africanidades e Indígenas em boa parte das
áreas de conhecimento.

Gráfico 1 – Abordagem da Lei na
formação dos professores.

Ao serem questionados sobre a abordagem da temática cultura afro-brasileira em sala
de aula, 87% (7) dos entrevistados disseram que ministram esta temática e, 13% (1)
responderam que não abordam a temática (Gráfico2). Quando perguntados de que forma
ocorre a abordagem, uma boa parte discorre sobre a existência de propostas pedagógicas
realizadas pelo Colégio pesquisado como veremos mais adiante. Dados que nos mostram uma
preocupação da unidade escolar com a temática de africanidades mas nos inquieta por propor
uma ação pedagógica isolada durante o ano letivo e não uma valorização da temática de forma
integral e contínua.
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SIM

NÃO

13%

87%

Gráfico 2 – Abordagem da temática
Africanidades ems ala de aula

Seguindo nessa linha, todos os entrevistados afirmam que o CESB promove eventos
acerca da temática da cultura afro-brasileira, ainda, 87% (7) participam destes eventos e, 13%
(1) não participam(Gráfico3)

Gráfico 3 – Promoção de eventos no
CESB.

Em relação a inserção do assunto sobre a temática da cultura afro-brasileira no
cotidiano dos alunos, 87% (7) dos entrevistados afirmaram que os assuntos devem ser
inseridos de forma interdisciplinar enquanto 13% (1) preferem através de disciplina
específica. Entre os entrevistados, 50% (4) afirmaram que o maior desafio encontrado para
implementação da Lei 10.639/03 no CESB é o conhecimento acerca da temática, enquanto
50% (4) responderam que é "outro" o desafio (Gráfico4). Aqueles que responderam
“outro”não souberam ou não quiseram responder qual seria o “outro”.
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Gráfico 4 – Desafios encontrados na
implantação da Lei 10.639/03

Apesar da existência da Lei 10.639/03, da iniciativa dos professores em trabalhar a
temática étnicorracial na Educação Básica bem como as atividades desenvolvidas pela
unidade escolar pesquisada foi possível perceber a dificuldade dos professores acerca do
conhecimento da temática bem como a falta de material disponibilizada nos acervos públicos,
escolares e digitais. O problema descrito acima é vivenciado em quase a totalidade do ensino
público e privado, como nos mostra Leila Hernandez, na reportagem de Michel Alecrim, 2015
O negro não entra em sala de aula, “O problema maior não é o preconceito, mas o
desconhecimento dos professores. Estão surgindo muitos cursos de extensão, mas são de
curtíssima duração. O desafio é nos estruturarmos”. E mesmo a maioria dos professores tendo
conhecimento da exigência legal apresentam dificuldade em relação ao tema, como
exemplifica Pereira, também na reportagem O negro não entra na sala de aula (2015) “Os
livros didáticos tratam do negro como se ele tivesse desaparecido depois de 1888. As pessoas
estão começando a falar sobre a Frente Negra Brasileira (movimento da década de 1930)
porque caiu uma questão sobre o tema no Enem”.
A referida Lei atende as antigas reivindicações do movimento social negro em relação
à educação, entretanto sabemos da distância entre a proposta e a sua concretização da prática
pedagógica dos professores, muitas vezes precarizadas por currículos fragmentados e
descontextualizados. Nessa perspectiva, entendemos a necessidade de promover ações
educativas de qualidade pautada no pluriculturalismo referentes à questão da igualdade e da
proteção dos direitos de pessoas e grupos étnicos atingidos por atos discriminatórios.
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CONCLUSÕES
A partir das análises realizadas durante esta pesquisa, observamos que o Colégio
Estadual de Senhor do Bonfim imbuídos de uma educação voltada para o crescimento
humano, social e profissinal dos discentes demostrou sensibilidade acerca do respeito as
diversidades etnicorracial. Entretanto as ações pedagógicas deveriam fazer parte de um
processo contínuo e permanente em construção com toda a comunidade escolar. Dessa forma
o trabalho aponta caminhos para uma necessidade de repensar a prática pedagógica (ensino,
pesquisa e extensão), intensificando ações significativas que articule e promova ações
referentes à questão da igualdade e da proteção dos direitos de pessoas e grupos étnicos
atingidos por atos discriminatórios.
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A LEITURA NA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL DOS JOVENS DA
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RESUMO: O presente artigo busca tratar como a pesquisa aprovada no Edital 06/2016 do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)/ está
sendo desenvolvida, observando suas metas e prazos a serem cumpridos. Seu objetivo é
favorecer práticas de leituras em sala de aula, a partir dos dados obtidos no questionário
aplicado com alunos dos primeiros anos dos cursos técnicos integrados de Informática e
Mecânica do Campus Santa Cruz, ingressantes no ano letivo de 2016.1. Após análises e
discussões dessas coletas, na perspectiva da abordagem qualitativa, será formulado um
documento e este encaminhado para as principais escolas da região do Trairi, egressas dos
discentes, bem como discutido dentro do próprio Instituto com a equipe pedagógica e os
professores de Língua Portuguesa, a fim de favorecer planejamentos de para os anos
vindouros desses alunos entrevistados. Assim, espera-se que novas metodologias relacionadas
à leitura aconteçam, melhorem os níveis de leitura da referida região e aumentem os números
de empréstimos de livros das bibliotecas, tudo isso associado a uma formação crítica e cidadã,
a formação humana integral.
Palavras–chave: formação cidadã, formação crítica, metodologia, pesquisa.

READING IN FORMATION OF INTEGRAL HUMAN YOUTH TRAIRI
REGION/RN
ABSTRACT: This article seeks to address how research approved in Notice 06/2016 of the
Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) / is
being developed, noting its goals and deadlines to be met. Its goal is to promote practices of
reading in the classroom, from the data obtained from the questionnaire with students of the
first years of integrated technical courses in Information Technology and Mechanical Campus
Santa Cruz, entering in the academic year of 2016.1. After analysis and discussion of these
collections, in view of the qualitative approach will be formulated a document and transmit it
to the major schools of Trairi region, graduates of the students and discussed within the
Institute itself with the teaching staff and the Portuguese-speaking teachers in order to
facilitate planning of for years to come these students interviewed. Thus, it is expected that
new methodologies related to reading from happening, improve reading levels in that region
and increase the number of book loans from libraries, all associated with a critical formation
and citizen, the integral human formation.
KEYWORDS: civic education, critical training, methodology, research.
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INTRODUÇÃO
A leitura, as práticas e as competências leitoras têm ocupado espaço considerável na
educação e na mídia brasileira, além de preocupar educadores. Em 2012, o desempenho dos
estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. De acordo com dados do Pisa
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos), o país somou 410 pontos em leitura, dois a
menos do que a sua pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média dos países da
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).Com isso, o país ficou
com a 55ª posição do ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e
Tailândia. Segundo o relatório da OCDE, parte do mau desempenho do país pode ser
explicada pela expansão de alunos de 15 anos na rede em séries defasadas. Os alunos da
região Trairi do RN (Rio Grande do Norte) não se opõe a essa realidade dos dados
avaliadores. Pensando em modificar esse contexto inicial, a proposta desta pesquisa direciona
para ações reflexivas e práticas direcionadas para leitura no Ensino Fundamental II e Ensino
Médio.
Diante da realidade de dificuldades de leitura pelos discentes, acredita-se que o ensino
de língua deve estar direcionado ao texto, por outro lado, porém, muitas são as dificuldades
dos docentes em colocar essa prática didática em sala de aula, seja por desconhecerem os
estudos nas áreas da psicolinguística e da linguística textual ou por não saberem exatamente
que tipo de texto é o mais adequado em cada situação propositiva. Mediante isso, a presente
pesquisa busca reunir dados sobre predilação de gêneros textuais, motivação de leituras, a
partir de resultados obtidos no questionário respondido pelos alunos dos primeiros anos, a fim
de propor discussões de planejamentos na prática pedagógica e escolhas literárias mais
significativas. Espera-se que as contribuições apresentadas favoreçam a compreensão de
práticas de trabalhos com leitura de diversos gêneros em sala de aula e ajudem na formação
humana integral dos envolvidos.
O objetivo geral desta pesquisa é favorecer práticas de leituras em sala de aula, a partir
dos dados obtidos no questionário aplicado com alunos dos primeiros anos do Campus Santa
Cruz no ano letivo de 2016. Diante disso, têm-se os seguintes objetivos específicos: Analisar
as preferências literárias e dos gêneros textuais dos discentes, especificando as
particularidades do leitor e sua escola egressa; Refletir sobre metodologias pedagógicas que
favoreçam as práticas de leituras; Discutir leituras literárias que favoreçam a formação
humana integral.
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A pesquisa requer leituras para melhor fundamentação e discussões. Assim, para
compreensão da pesquisa qualitativa, na qual esta proposta se insere, temos Minayo (2013a;
2013b) e Severino (2007); para compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para
o desenvolvimento da formação humana, temos Baldi (2010) e Freire (1989); e para
compreensão de estudos literários, temos Cusson (2006) e Meireles (2010).
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa cujos sujeitos são os alunos dos
primeiros anos dos cursos integrados de Informática e Mecânica do Campus Santa Cruz no
ano letivo 2016.1 com obtenção da coleta de dados pelo instrumento do questionário aplicado
com esses discentes. Inicialmente, discute-se na equipe sobre a importância da leitura na
formação do cidadão, bem como conceitos de gêneros textuais e literatura. No segundo
momento da pesquisa, elaboram-se as questões do questionário que serão aplicados com os
sujeitos desta pesquisa (alunos dos primeiros anos no ano letivo 2016 do Campus Santa
Cruz). Em seguida, aplica-se o questionário. Com os dados obtidos, analisa-os e discute-os a
fim de transformá-los em um documento para apresentarmos nas principais escolas citadas no
questionário, onde os alunos concluíram o Ensino Fundamental, na região do Trairi. Também
apresenta-se os resultados a equipe pedagógica do Campus Santa Cruz e aos docentes,
sobretudo os de Língua Portuguesa, desta Instituição, a fim de refletirem sobre atividades de
leituras para os alunos em anos posteriores.
Ao final de cada etapa da pesquisa, será feito um momento reflexivo com todos os
pesquisadores, a fim de analisar se foram cumpridos os objetivos e as metas estabelecidos,
bem como acrescentados alguma ação que melhor favoreça o desenvolvimento da pesquisa.
Será feita, ao final de cada meta estabelecida, um relatório como forma de registro dos
apontamentos da pesquisa (dificuldades, resultados obtidos, descrições das ações...) para a
construção de um documento final. Espera-se também apresentar a proposta e discussões
desta pesquisa em feiras, congressos ou workshops e ter a presença dos membros da equipe
em reuniões relacionadas ao projeto, ou em eventos que se façam necessários.
A Figura 1, a seguir, temos o quadro das nove metas e suas respectivas ações, períodos
e resultados esperados apontados no projeto da pesquisa a serem cumpridos e já em
andamento.
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Figura1. Quadro da pesquisa A leitura na formação humana integral dos jovens
da região do Trairi, submetido ao Edital 06/2016/IFRN

Artigos

Meta / Data

Descrição / Resultado esperado

1

Revisão bibliográfica sobre a temática
do projeto. 17/08 a 18/09/2016.

Leituras e discussões dos textos referenciais
da pesquisa.
Espera-se obter conhecimentos acerca de
conceitos essenciais para a pesquisa.

2

Elaboração
das
perguntas
do
questionário e aplicação do mesmo
com os sujeitos da pesquisa. 19/09 a
20/10/2016.

Discussões
das
questões
a
serem
constituídas no questionário a ser aplicado
com os alunos dos primeiros anos dos
Cursos de Informática e Mecânica do
Campus Santa Cruz do ano letivo de 2016.
Espera-se obter a construção de perguntas
objetivas e subjetivas, que atendam aos
objetivos do projeto, bem como a
colaboração em responder ao questionário
da maioria dos sujeitos da pesquisa.
Aplicação do questionário com os sujeitos
da pesquisa.
Espera-se que os alunos dos primeiros anos
respondam as questões propostas no
questionário.

3

Análise dos dados do questionário
aplicado. 21/10 a 22/11/2016.

Reflexões dos dados obtidos no questionário
aplicado com os sujeitos da pesquisa.
Espera-se que com os dados obtidos no
questionário, possamos relacioná-los com os
objetivos propostos na pesquisa.

4

Elaboração do documento - Parte A.
23/11 a 25/12/2016.

Construção de um documento a ser
partilhado com escolas do Trairi e no IFRN,
constando apontamentos que favoreçam
metodologias pedagógicas relacionadas à
leitura.
Espera-se elaborar um documento contendo
reflexões dos dados obtidos.

5

Elaboração do documento - Parte B.
26/12/2016 a 25/01/2017.

Construção de um documento a ser
partilhado com escolas do Trairi e no IFRN,
constando apontamentos que favoreçam
metodologias pedagógicas relacionadas à
leitura.
Espera-se revisar o documento construído
(Parte A) e elaborar apontamentos para
atividades docentes relacionadas à leitura.

6

Compartilhamento dos dados da
pesquisa nas escolas de Santa
Cruz/RN. 26/01 a 28/02/2017.

Visitas às escolas mais citadas no
questionário do município de Santa Cruz, a
fim de compartilhar os dados da pesquisa e o
documento elaborado.
Espera-se proporcionar reflexões que
possibilitem novas posturas de atividades
pedagógicas relacionadas à leitura.

7

Compartilhamento dos dados da
pesquisa nas escolas das cidades
potiguares de Tangará, Japi e Serra

Visitas às escolas mais citadas no
questionário do município de Tangará, Japi e
Serra Caiada, a fim de compartilhar os dados
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Caiada. 01/03 a 31/03/2017.

da pesquisa e o documento elaborado.
Espera-se proporcionar reflexões que
possibilitem novas posturas de atividades
pedagógicas relacionadas à leitura.

8

Discussão dos dados da pesquisa com a
equipe pedagógica e com os docentes
do IFRN Santa Cruz. 01/04 a
30/04/2017.

Reflexões sobre metodologias pedagógicas
de leituras com a equipe do Campus Santa
Cruz, a partir do compartilhamento do
documento elaborado.
Espera-se que haja melhorias de práticas
pedagógicas de leitura, favorecendo
competências de interpretação textual, a
partir do contexto de dados analisados.

9

Elaboração de um artigo científico
sobre a pesquisa realizada, a ser
publicado em uma revista da área
educacional. 01/05 a 18/05/2017.

Mostra dos dados e reflexões das discussões
dos estudos da pesquisa em diversas etapas
do projeto.
Espera-se compartilhar a experiência
vivenciada da pesquisa com outros
pesquisadores, através de elaboração de um
artigo científico a ser publicado em uma
revista da área.

Fonte: Elaboração própria pelos autores deste artigo (2016), a partir do projeto de pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da pesquisa, será elaborado um documento. A partir da discussão deste, esperase que:
 Novas metodologias pedagógicas aconteçam de acordo com a realidade apresentada
pelos dados do questionário;
 Melhore o nível de leitura nas escolas da região do Trairi do Rio Grande do Norte, e
consequentemente, o favorecimento de competências de interpretação textual;
 Aumente os empréstimos de livros na biblioteca do Campus Santa Cruz e em outras
bibliotecas da região.

CONCLUSÕES
A pesquisa apresentada encontra-se em desenvolvimento, na fase de transição entre as
Metas 1 e 2, no momento de escrita deste artigo. No entanto, percebe-se entre os
pesquisadores uma ampla reflexão da problemática local no que se refere à temática de objeto
de nosso estudo e a importância do envolvimento deles neste momento de enfrentamento
social e educacional, obtidos a partir do embasamento teórico. No decorrer da pesquisa,
espera-se que com os dados obtidos nos questionários e com as discussões realizadas, o
documento construído pelos pesquisadores seja relevante para a situação apresentada na
região do Trairi do Rio Grande do Norte, a fim de melhorar aspectos relacionados à leitura e,
consequentemente, favorecendo a formação Humana Integral dos jovens dessa região
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potiguar. Bem como, outros estudos desta natureza aconteçam e políticas públicas de leituras
eficazes se concretizem.
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A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO
APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL: EXPERIÊNCIA
VIVENCIADA EM UMA ESCOLA MILITAR DE RORAIMA
RESUMO: Na intenção de contribuir com estratégias para o ensino e a aprendizagem da
Matemática, desenvolvemos, a partir do estudo de Modelagem Matemática, na disciplina
Prática Pedagógica II do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Ciência
e Tecnologia de Roraima (IFRR), uma sequência didática voltada para o 7º ano do Ensino
Fundamental. O objetivo foi favorecer situações de aprendizagem a partir da execução da
modelagem matemática como ação de aprendizagem no contexto de situações do cotidiano
do aluno, tendo como tema teórico, “as expressões numéricas e sua aplicabilidade”. Além de
estudos teóricos da literatura sobre Modelagem Matemática, no decorrer do nosso trabalho
desenvolvemos atividades de Modelagem Matemática com alunos de Ensino Fundamental em
duas turmas de 7º ano. Neste artigo, nosso objetivo principal foi apresentar um relato de
experiência da prática vivenciada e demonstrar, que com iniciativas simples podemos,
propiciar a aprendizagem dos conceitos trabalhados, proporcionar aos estudantes um modo
mais atrativo de aprender matemática e explicitar os aspectos favorecidos pela Modelagem
Matemática como alternativa metodológica para o ensino de Matemática.
Palavras–chave: Educação Matemática, Expressões Numéricas, Modelagem Matemática.

MATHEMATICAL MODELING AS A TEACHING AND LEARNING
STRATEGY IN ELEMENTARY SCHOOL: AN EXPERIENCE LIVED
IN A MILITARY SCHOOL IN RORAIMA
ABSTRACT: In order to contribute with strategies to the mathematics teaching and learning,
we developed, from the Mathematical Modeling studie, in Teaching Practice II subject of the
Degree in Mathematics from the Federal Institute of Science and Technology of Roraima
(IFRR), a didactic sequence directed to the 7th year of elementary school. The aim was to
promote learning situations from the execution of mathematical modeling as action learning
in the context of the student's everyday situations, with the theoretical subject, "the numerical
expressions and their applicability". Apart from the theoretical studies of the literature about
Mathematical Modeling, in the course of our work we developed mathematical modeling
activities with elementary school students in two classes of 7th grade. In this article, our main
goal was to present an experience report of the practice lived and demonstrate, that with
simple efforts, we can provide the learning of the worked concepts, provide to the students a
most attractive way to learn math and explain aspects favored by the Mathematical Modeling
as methodological alternative to the Mathematics teaching.
KEYWORDS: Mathematics Education, Numerical Expressions, Mathematical Modeling.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de uma experiência vivenciada na disciplina Prática
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Pedagógica II, no curso de licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) e teve como objetivo geral, favorecer situações de
aprendizagem a partir da execução da Modelagem Matemática como uma estratégia de ensino
e aprendizagem no contexto de situações do cotidiano do aluno, tendo como tema teórico, “as
expressões numéricas e sua aplicabilidade”.
As pesquisas em Educação Matemática sugerem várias estratégias de ensino que
caminham no sentido de o professor propor atividades aos alunos que os levem à construção
do conhecimento matemático. Dentre tais estratégias está a Modelagem Matemática
(BAGGIO, 2004). A Modelagem Matemática no Brasil começou a ser trabalhada, na década
de 80 na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – com um grupo de professores,
em Biomatemática, coordenados pelo Prof. Dr. Rodney Carlos Bassanezi - IMECC. Os
primeiros trabalhos enfocando a Modelagem como uma alternativa para o Ensino de
Matemática, começaram a ser elaborados sob forma de dissertações e artigos, a partir de 1987
(BURAK, 2004).
De acordo com Burak (2004) a forma idealizada de trabalhar com modelagem
matemática tinha como objetivo superar a forma trabalhada com a matemática no ensino
fundamental que enfatizava a memória, as regras, os algoritmos em detrimento do pensar
matemático. A modelagem matemática define como sendo a "arte de transformar situações da
realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem
usual". Estas e outras definições apresentam como ligar a um só ponto, o objetivo em inovar o
processo de ensino-aprendizagem na Matemática utilizando situações-problemas rotineiras
para os alunos (BASSANEZI, 2002).
Alguns educadores matemáticos entendem a Modelagem Matemática como estratégia
de ensino e aprendizagem e abordam essa perspectiva nos eventos educacionais. Franchi
(2003), por exemplo, defende que a modelagem na sala de aula pode contribuir para que os
alunos fiquem mais motivados, compreendam os conteúdos a partir das necessidades para o
desenvolvimento dos modelos (BAGGIO, 2004). Para Biembengut (2003) ao trabalhar com
Modelagem Matemática, na sala de aula, o professor deve conhecer o seu papel quanto às
estratégias utilizadas, pois, inserido nesse contexto não pode trabalhar conteúdos de forma
isolada. O docente deve, também, conhecer a Matemática e associá-la a um contexto social.
Assim, esta metodologia, requer do professor, estudo e disponibilidade para aprender e aplicar
a Matemática.
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Desta forma, para implantar um trabalho com tal estratégia, Baggio apud Almeida e
Dias (2004) sugerem algumas etapas:


É interessante iniciar as atividades utilizando modelos matemáticos a partir de
situações problemas já estabelecidos e apresentados pelo professor, neste primeiro
passo, a formação de hipótese e a investigação do problema, que resulta na dedução
do modelo, são realizadas em conjunto com todos os alunos e o professor;



Num segundo momento, após os alunos estarem habituados com tipos de situações
propostas anteriormente, o professor pode sugerir uma situação problema já
reconhecida, com as informações necessárias. Então, os alunos podem ser separados
em grupos e os mesmos trabalham na elaboração das hipóteses simplificadoras e na
dedução do modelo durante a investigação e, a seguir, validam o modelo encontrado;



Posteriormente, os alunos, em grupos, escolhem uma situação para ser estudada, na
qual o professor pode ajudar na escolha do tema e após ter definido o problema em
questão desenvolvem uma atividade de modelagem, quando houver necessidade o
professor deve ajudá-los.

Cada procedimento acima mencionado proporciona uma compreensão do processo de
modelagem e dos conceitos envolvidos no problema proposto, e podem assim, incentivar os
alunos a uma reflexão sobre a solução encontrada e a relação entre os conceitos matemáticos e
a realidade.
A Modelagem Matemática foi e está sendo concebida como “um conjunto de
procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente os
fenômenos presentes no cotidiano do ser humano” (BURAK, 1987).

Baseado nesses

preceitos, construímos uma sequência didática para trabalhar expressões numéricas,
enfatizando as regras de sinais, a partir da simulação de depósitos, saques bancários e
empréstimos. Para tanto, utilizamos “cédulas” como material manipulável a fim de
proporcionar a participação ativa dos estudantes na resolução dos problemas propostos.
Dessa forma, essa pesquisa buscou responder ao seguinte problema: A Modelagem
Matemática é uma estratégia eficiente para promover a aprendizagem de conceitos
matemáticos presente no cotidiano dos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena em Boa Vista – RR?
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MATERIAL E MÉTODOS
A princípio foi realizado um levantamento teórico sobre Modelagem Matemática por
meio de buscas de trabalhos científicos que subsidiassem a prática pedagógica a ser
vivenciada. Após esse levantamento, foi escolhido a escola para a realização da prática, em
seguida, foram feitos estudos e planejamento das sequências didáticas a serem aplicadas
durante a intervenção na turma de 7º ano do Ensino Fundamental.
No decorrer da realização da pesquisa buscamos desenvolver atividades, que além de
despertar o interesse dos alunos, tratando de questões de seus cotidianos, pudessem contribuir
para o aprendizado matemático. Deste modo, desenvolvemos as atividades primeiramente
apresentando um tema para os alunos, a partir do qual formulamos problemas, de maneira que
a busca pela solução deste problema, pudesse esses estudantes a levantarem hipóteses,
simplificá-las e coletarem dados para resolver matematicamente. O tema era relacionado a
operações bancárias e as atividades envolviam as operações de sinais com o uso das
expressões numéricas.
A Escola Militar Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena foi o cenário da pesquisa, esta fica
localizada na zona oeste da cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, possui um
quadro de cinquenta e cinco docentes e um total de 1500 estudantes. A prática foi feita em
duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental, com uma duração de 10 h, no mês de maio de
2016. Foram solicitadas as turmas que se organizassem em grupos de até cinco integrantes,
logo após, foram sensibilizados para a ação, sendo apresentado o tema a ser abordado,
deixando os alunos à vontade para expressar seus conhecimentos e suas dúvidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já foi descrito, a atividade foi desenvolvida com duas turma de alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental de uma Escola Militar Estadual da cidade de Boa Vista - RR, da qual
o acadêmico-pesquisador foi o professor responsável pela realização da mesma. Foi proposto
aos alunos um problema sobre a movimentação de uma conta bancária, destacando que a
situação dada é uma simulação de dados reais: É possível calcular o valor que restará na conta
corrente de Maria após a mesma receber o seu salário, descontando as taxas cobradas pelo
banco, empréstimos e os débitos automáticos já programados? Lembre-se de levar em
consideração o valor que tinha na conta de Maria antes da entrada do seu salário.
Conforme Araújo (2002), a Modelagem Matemática, independentemente do contexto
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em que está presente, tem como um de seus objetivos a resolução de algum problema da
realidade, por meio do uso de teorias e conceitos matemáticos. Mas, ao ser levada à sala aula,
sofre mudanças a partir das perspectivas dos envolvidos. Essas diferenças “se apresentam à
medida que se define qual é o objetivo de resolver tal problema, qual é a realidade na qual o
problema está inserido, como a matemática é concebida e se relaciona com essa realidade,
etc." (ARAÚJO, 2002, p. 20).
Nesse sentido, cada grupo recebeu uma espécie de extrato bancário com a simulação de
cada situação, receberam também cédulas para facilitar a realização das operações. Desse
modo, os estudantes em grupos, discutiam suas estratégias para a resolução. O objetivo das
atividades foi introduzir o conteúdo de operações com números inteiros a partir das
expressões numéricas formada com os dados de cada extrato. Assim, optamos por uma
maneira diferente de ensinar e foi perceptível a empolgação dos alunos em resolver os
problemas, uma vez que muitos disseram compreender a aplicação da Matemática que
estavam utilizando, mostrando-se interessados na realização das tarefas.

Figura 1: Alunos realizando tarefas usando material manipulável
As tarefas foram resolvidas nos grupos com o auxílio do professor e em seguidas
socializadas com toda a turma. O ponto positivo da atividades proposta, foi o engajamento
dos alunos no trabalho em grupo, os mesmos ficaram admirados com o resultado e satisfeitos
por terem solucionado os problemas propostos. Outro ponto que destacamos como positivo
foi a facilidade com que os alunos realizavam os jogos de sinais, sem preocupação em decorar
regras.
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CONCLUSÕES
Ao considerar a experiência vivenciada, esta ação foi muito significativa, pois além de
levar um novo olhar sobre a maneira de aprender Matemática a partir do cotidiano, permitiu
aos acadêmicos em formação vivências concretas e oportunidades de percepção do uso de
estratégias relacionadas ao dia-a-dia do aluno com o propósito de contribuir para tornar o
ensino da Matemática mais dinâmico e interessante para o aluno.
Diante da experiência vivida, percebe-se a necessidade de que se desmistifique o
distanciamento dos conceitos de matemática, pois a vida, o dia a dia representam situações
que se oportunizadas podem ser relacionadas aos conceitos matemática. Neste sentido, a
experiência trouxe importantes reflexões ao futuro professor quanto a necessidade de
contextualizar os conteúdos teóricos da matemática a situações cotidianas, pois esta
correlação levará o aluno a perceber o verdadeiro sentido desta disciplina enquanto
aprendizagem e vida.
A experiência dessa prática pedagógica também nos fez compreender que trabalhar
com modelagem no ensino não é apenas uma questão de gerar e ampliar conhecimento
matemático, mas, sobretudo, de encaminhar o aluno para uma ação reflexiva, em que possa
adquirir e desenvolver o senso crítico.
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A MUDANÇA NO PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO INTEGRADO DO IFS
Claudia de Medeiros Lima¹; Edgar Vieira da Silva²; Vânia de Jesus³
1 Coordenadora/Orientadora do Projeto. Mestre em Educação (UFS). Pedagoga
(UFBA). Email: clamed.lima@hotmail.com, 2 Aluno Bolsista. Estudante da graduação
Licenciatura em Química (IFS/ campus Aracaju). Email: edgar.srn@hotmail.com,
3 Co-orientadora do Projeto. Especialista em Serviço social e política social (UFS).
Assistente Social (UFS). Email: vania.jesus@ifs.edu.br
RESUMO: Este artigo propõe realizar uma análise sobre a percepção de professores e alunos
diante dos impactos causados pela mudança no prazo de integralização do ensino médio
técnico no Instituto Federal de Sergipe, que passa de quatro para três anos. A pesquisa
descritivo-exploratória é realizada em quatro etapas que dá origem a três eixos centrais de
análise: Organização do tempo escolar; papel social da escola; escola como espaço
democrático. Para coletar os dados empíricos se utilizou de questionários semiestruturados
aplicados para vinte e quatro estudantes e doze professores. Os resultados da pesquisa
apontam que a nova organização dos tempos escolares vem gerando insatisfações na
comunidade escolar e interferindo na formação integral dos jovens estudantes, além de indicar
fragilidades no exercício político-democrático da Instituição.
Palavras–chave: Ensino médio, Institutos federais, Tempos escolares.

CHANGE WITHIN PAYMENT OF EDUCATION INTEGRATED EAST
IFS
ABSTRACT: This article proposes to carry out an analysis of the perception of teachers and
students on the impacts caused by the change in average payment term of technical education
at the Federal Institute of Sergipe, passing from four to three years. A descriptive and
exploratory research is carried out in four stages which gives rise to three main angles:
arrangement of school time ; school social role ; school as a democratic space. To collect
empirical data was used for semi-structured questionnaires to twenty-four students and twelve
teachers. The survey results show that the new organization of school time is generating
dissatisfaction in the school community and interfering with the integral formation of young
students, and indicates weaknesses in the political and democratic exercise of the institution.
KEYWORDS: High school, federal institutes, school times.
INTRODUÇÃO
A criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir da
Lei 11.892/2008, requer realização de adaptações à nova proposta de reestruturação desta
modalidade de ensino. No Instituto Federal de Sergipe são encontradas resistências no corpo
docente e administrativo diante da forma impositiva e verticalizada como ocorre a transição.
Além disso, no ano de 2014 surge outra alteração na proposta pedagógica dos cursos, na
qual é instituído novo prazo para integralização dos cursos médio integrado, reduzindo-se de
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quatro para três anos. Essa decisão interna do Instituto sergipano não realiza nenhuma
consulta à comunidade escolar, mas, provavelmente, impacta a vida Institucional.
É sobre essa reestruturação pedagógica nos cursos técnicos de nível médio, ofertados sob
forma “integrado” que se debruça este artigo. O problema investigado: Como a comunidade
escolar do IFS campus Aracaju tem percebido o impacto da mudança curricular do ensino
médio integrado que tem o prazo para integralização alterado de quatro para três anos? Pode
trazer elementos significativos para a compreensão dos impactos causados; permitir discussão
sobre a temática e contribuir com o melhor desempenho de estudantes e professores.
A pesquisa adota uma abordagem educacional para o problema, enfocando os aspectos
sociais da educação e o papel da escola, especialmente, na questão de organização dos tempos
escolares. A fundamentação teórica está alicerçada, principalmente, nas discussões tecidas por
Zabala (1998) e Charlot (2013).
O objetivo central traçado para a realização da investigação é: Analisar os impactos
gerados pela mudança no prazo de integralização dos cursos de ensino médio integrado na
comunidade escolar.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus
de Aracaju, cujo recorte abrangeu os seis cursos técnicos de nível médio integrado:
edificações, eletrônica, informática, química, alimentos e eletrotécnica. Optou-se pela
pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratória. Descritiva por abranger as
etapas de observação, registro, análise, classificação e interpretação dos dados, e exploratória,
por desenvolver-se com o objetivo de proporcionar uma visão adequada a realidade.
A pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida em quatro fases, no primeiro
momento realizou-se a revisão bibliográfica para melhor fundamentação dos instrumentos e
técnicas a serem desenvolvidas. Na segunda fase utilizou-se o levantamento documental
institucional e realizou-se entrevista com um representante do órgão responsável pela
implementação da mudança, objeto de pesquisa deste trabalho.
Na terceira fase foram aplicados, em uma amostra aleatória, questionários
semiestruturados para quatro estudantes de cada curso médio integrado (edificações,
eletrônica, informática, química, alimentos e eletrotécnica). Apesar da amostra ser aleatória,
adotou-se alguns critérios para que a escolha pudesse ser mais fiel à realidade: dois alunos
calouros e dois alunos concludentes de cada curso; sexo masculino e feminino; alunos
repetentes e não repetentes; alunos egressos da rede pública e egressos da rede particular.
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Também, aplicou-se questionários semiestruturados para professores que atuam nesse nível
de ensino, escolhidos aleatoriamente, dois professores por curso, tanto da área técnica quanto
da área propedêutica.
Na quarta e última fase da pesquisa se realizou o tratamento das informações coletadas,
associados aos achados da pesquisa bibliográfica e documental. As análises realizadas deram
origem às categorias que subsidiarão a escrita do pôster e artigo científico, requisitos
necessários para finalização deste trabalho de pesquisa.
Os questionários semiestruturados, aplicados com os vinte e quatro estudantes e doze
professores, podem ser organizados em três categorias que se alicerçam nos aspectos sociais
da educação: Organização do tempo escolar; papel social da escola; escola como espaço
democrático. Após análise dos dados obtidos nos questionários aplicados para estudantes e
professores, destacam-se as discussões a seguir.
RESULTADOS GERAIS:
De acordo com levantamento realizado nos sites dos institutos que compõem a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFPECT), o Instituto Federal de
Sergipe compõe a minoria que tem adotado a duração de 3 anos para todos os cursos de
ensino médio técnico integrado. Tomou-se como referência os institutos que estão situados
nas capitais dos estados. Nota-se, inclusive, que existem instituições que adotam apenas
alguns de seus cursos com a duração de 3 anos, enquanto os outros permanecem com o prazo
de 4 anos para integralização. Apenas uma instituição adota o tempo intermediário, 3 anos e
meio, para todos os cursos médio integrado. Mas qual seria a justificativa do IFS para alterar
o prazo de integralização de todos os cursos de nível médio ofertado sob forma integrado?
Tabela 1: Institutos que adotam todos os cursos médio integrado com 3 anos de duração. IFS, 2015.

INSTITUIÇÃO
Instituto Federal de Sergipe
Instituto Federal de Minas Gerais
Instituto Federal Maranhão
Instituto Federal do Paraná
Instituto Federal de Brasília
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Tabela 2: Institutos que adotam alguns cursos médio integrado com 3 anos de duração. IFS, 2015.

INSTITUIÇÃO
Instituto Federal do Mato Grosso
Instituto Federal do Rio de Janeiro
Instituto Federal do Acre
Instituto Federal do Rio de Janeiro

QUANTIDADE
DE CURSOS
7
6
6
6

CURSOS COM 3 ANOS DE
DURAÇÃO
1
1
2
1

OBS: Todos os outros cursos possuem 4 anos de duração
Tabela 3: Institutos que adotam os cursos médio integrado com 3,5 anos de duração. IFS, 2015.

QUANTIDADE
DE CURSOS

INSTITUIÇÃO

Instituto Federal do Mato Grosso
do Sul
3

CURSOS COM 3,5 ANOS DE
DURAÇÃO
3

Tabela 4: Institutos que adotam os cursos médio integrado com 4 anos de duração

INSTITUIÇÃO
Instituto Federal da Bahia
Instituto Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de São Paulo
Instituto Federal de Goiânia
Instituto Federal de Alagoas
Instituto Federal do Amapá
Instituto Federal do Amazonas
Instituto Federal do Ceará
Instituto Federal do Espírito Santo
Instituto Federal do Pará
Instituto Federal da Paraíba
Instituto Federal do Piauí
Instituto Federal de Pernambuco

QUANTIDADE DE CURSOS
8
5
4
6
6
6
4
4
4
7
7
6
7

Para compreender melhor a decisão de alterar o prazo de integralização dos cursos técnicos
de nível médio integrado, realizou-se entrevista com um representante da pró-reitora de
ensino (PROEN). Este declarou que o respaldo para tal decisão decorreu de uma reunião do
Fórum de Pró-reitores de ensino da rede IF's/SETEC, no ano de 2012. Após isso houve uma
discussão e reformulação dos cursos e a deliberação do conselho superior; publicação de
resolução do ato; oferta de vagas em novas turmas de 3 anos; conclusão das turmas de 4 anos,
respeitando o ciclo de matrícula de alunos. As pessoas que participaram da decisão, segundo o
entrevistado, compreendem: Pró-Reitoria de Ensino, diretores, gerentes de ensino e
coordenadores de área dos campi Aracaju e Lagarto. Em seguida se formaram as comissões
para reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC’s), publicação oficial e
implementação.

Artigos

Ciências Humanas

12555

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Durante a entrevista fica evidente que não houve nenhuma consulta à comunidade escolar
sobre a necessidade da alteração do prazo e sequer uma avaliação dos impactos a curto, médio
e longo prazo dessa condensação do tempo escolar. O diálogo deixa transparecer que o
objetivo maior da alteração seria uma possível medida de redução de evasão escolar,
sobretudo, focada nos estudantes que pretendem realizar o ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio).
RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS PARA OS ALUNOS:
A maioria, vinte deles, avalia o próprio desempenho escolar entre satisfatório e muito
satisfatório. Dentre estes, apenas sete apontam sentir dificuldades no desempenho escolar e
somente quatro afirmam realizar algum tipo de reforço escolar. Desses sete que sentem
dificuldades no desempenho escolar, apenas dois fazem relação com o número excessivo de
disciplinas do curso ou do horário escolar muito apertado.
Quando solicitados a darem alguma sugestão para melhoria do próprio desempenho escolar
deles, onze dos vinte quatro estudantes, indicam algo relacionado à condensação dos tempos
escolares decorrido da mudança para três anos. Dentre as sugestões estão: voltar o prazo para
4 anos; mudança de carga horária; diminuição da quantidade de matérias e grades mais
flexíveis.
Quando perguntados diretamente sobre a opinião em relação ao número de disciplinas
cursadas no ano letivo, apesar de, a maioria (quatorze), avaliar entre muito satisfatório e
satisfatório, há que se considerar que dez desses alunos avaliam que o número de disciplinas
está entre pouco satisfatório e insatisfatório.
Um outro indicativo sobre o desempenho escolar dos alunos vem da quantidade de tempo
que eles destinam para estudar fora da escola. Quando perguntados sobre a rotina individual
de estudos, quinze estudantes relatam estudarem até três dias da semana, enquanto nove deles
afirmam estudar entre quatro e sete dias na semana.
As opiniões se dividem quando se questiona sobre a opinião deles quanto ao prazo de
integralização do curso. Nove deles afirmam que está entre satisfatório e muito satisfatório,
mas, a maioria, quinze estudantes, avaliam como pouco satisfatório ou insatisfatório. Quando
solicitado que justificasse a resposta, as opiniões negativas prevaleceram sobre o aspecto
“greve” dos servidores. Nove estudantes apontam a greve dos professores e demais servidores
como principal ponto dificultador do prazo de conclusão. Já cinco alunos afirmam que o
maior impasse está na sobrecarga causada pela condensação do curso para conclusão em três
anos. Esse dado pode estar indicando que, todo o sacrifício enfrentado com o alto número de
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disciplinas em um curso que muda de quatro para três anos está sendo invalidado pelo
advento “greve”, que alonga ainda mais o tempo de permanência na escola.
As opiniões se dividem quanto a relação da vida social (lazer) com a vida escolar. Treze
estudantes entendem que é possível conciliar ambos, mas onze deles afirmam que o lazer fica
comprometido por conta da rotina escolar. Essa é uma evidência importante a ser considerada,
dada a importância das outras atividades sociais na formação do jovem estudante.
Vinte estudantes entrevistados entendem que o prazo de conclusão do ensino médio pode
interferir na vida pessoal, profissional ou acadêmica. É unânime entre os alunos a “pressa” em
concluir o ensino médio. Quando solicitados a justificar sobre essa pressa na conclusão do
curso,

houve

indicações

sobre

atraso

na

entrada

da

universidade;

atrasos

na

profissionalização; pouco aproveitamento dos cursos; perda de oportunidades de estágio. Mas,
onze deles se reputam ao atraso na conclusão do curso sem associar a nenhuma outra questão.
RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS PARA OS PROFESSORES:
Os doze professores entrevistados avaliam o desempenho escolar dos estudantes do IFS
entre satisfatório e muito satisfatório. Oito desses profissionais compreendem desta forma,
enquanto quatro docentes avaliam que o desempenho é pouco satisfatório. Destaca-se o fato
de nenhum dos entrevistados avaliarem o desempenho estudantil como insatisfatório.
Quando solicitados para apontar as maiores dificuldades dos estudantes do ponto de vista
escolar, três professores apontam a relação com o tempo escolar, seja o alto número de
disciplinas cursadas ou a dificuldade de conciliar atividades de lazer com a escola. Outros três
docentes indicam a deficiência de conhecimentos dos estudantes, sobretudo, conhecimentos
matemáticos. Já para quatro docentes são os problemas institucionais de ordem
pedagógica/administrativa que representam as maiores dificuldades dos alunos. Apenas um
docente aponta a greve dos servidores e outro não consegue realizar nenhum destaque.
Foi solicitado aos professores que apontassem os maiores problemas identificados no
ensino médio integrado do IFS. Para cinco docentes, os maiores problemas encontrados estão
relacionados com a deficiência de conhecimentos rudimentares por parte dos estudantes.
Outros quatro indicam problemas pedagógicos/administrativos. Já dois professores indicam
que o número excessivo de disciplinas é o ponto de maior dificuldade do curso e outro
registra o maior interesse dos alunos pelas disciplinas propedêuticas. Percebe-se que, apesar,
da organização dos tempos escolares não surgir como ponto central das percepções, surge
como evidência de mais um problema que surge para se administrar no cotidiano da escola.
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Em uma das questões, solicitou-se que os professores respondessem como percebiam as
dificuldades enfrentadas pelos estudantes na rotina escolar. Segundo sete docentes, os alunos
compreendem que suas maiores dificuldades estão ligadas às seguintes questões: falta de
organização de rotina de estudos; falta de conhecimento básico; falta de interesse; falta de
execução dos exercícios escolares. Para outros três professors, os problemas com materiais
pedagógicos/administrativos são os que mais interferem na aprendizagem. Apenas um
docente apontou o fator carga horária e outro apontou mau comportamento estudantil como
maior dificuldade dos alunos. Infere-se que, a falta de organização da rotina de estudos, a falta
de execução das atividades escolares e a falta de interesse podem estar diretamente associadas
à uma rotina exaustiva de horas em sala de aula, sugerindo uma interferência negativa no
desempenho e interesse dos estudantes.
Quando perguntado especificamente sobre o prazo de integralização do curso médio
integrado apenas dois docentes avaliaram o período como satisfatório, enquanto os outros dez
apontaram o período como pouco satisfatório (3 docentes) e insatisfatório (7 docentes).
Solicitados a justificarem suas respostas, a maioria (nove) dos professores responde que o
tepo ideal para concluir o ensino médio técnico profissional seria quatro anos, pois resultaria
em uma carga horária semanal menor, o que resultaria em maior tempo para estudar. Somente
um professor entende que a carga horária reduzida não interfere no rendimento dos alunos.
DISCUSSÕES
Quanto à organização dos tempos escolares no Instituto Federal de Sergipe (IFS), a
mudança da integralização dos cursos de ensino médio integrado não apresenta justificativas
claras. Documentalmente, a Instituição alterou as Propostas Pedagógicas de Cursos (PPC’s)
mas não apresentou soluções para os entraves e dificuldades que poderiam surgir. Nesse
sentido, alunos e professores têm percebido a exaustiva rotina escolar como prejudicial ao
andamento da escola.
Para Zabala (2010) a configuração do tempo e do espaço escolar está pautado em um
ensino centrado nos conteúdos factuais e conceituais, cujos modelos de comportamento
inspiram-se em disciplina rígida e uniformizadora, tendo o professorado como protagonista da
educação. Sendo assim, o autor indica que a determinação de ordem, controle e eficácia
podem definir o uso dos espaços, enquanto as organizações dos tempos escolares de forma
rígida podem sinalizar modelos educacionais inflexíveis e de natureza fundamentalmente
transmissora.
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Já Cavaliere (2007) sinaliza que o tempo escolar é determinado por demandas que podem
estar ligadas aos interesses dos alunos, familiares, sociedade ou mesmo do Estado, para a
autora essas variantes impedem que se investigue o tema apenas uma ótica administrativa ou
burocrática, admite, pois que a transformação seja resultado de embates e negociações. Neste
trabalho verifica-se que a proposta de mudança no prazo de integralização condensou o tempo
escolar, mas o número de disciplinas permaneceu o mesmo, o que acarretou em um excesso
de disciplinas no ano letivo. Existem casos de turmas que possuem vinte disciplinas na matriz
curricular, além dos casos de alunos que fazem dependência de disciplinas de anos anteriores.
Aparentemente a decisão tomada previu a diminuição dos índices de evasão respaldada na
facilitação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) juntamente com
as outras escolas regulares. Atendendo à lógica do mercado, o IFS pode estar desconsiderando
que a proposta institucional é a formação em nível médio associada à formação profissional,
portanto a exigência de conhecimentos e, consequentemente, o número de disciplinas na
matriz curricular é superior à matriz do ensino médio convencional que se aplica às demais
escolas.
Sobre o segundo eixo: papel social da escola. Estabelecer uma organização de tempos
escolares que enclausura os alunos em sala em “período integral”, assistindo às mesmas aulas
convencionais, é empobrecer a proposta educacional, sobretudo, ao considerar-se a escola
como espaço ideológico. Para Charlot (2013) a escola tem o papel de instaurar a mediação
entre a criança e o mundo adulto. Enquanto a mediação técnica compreende a difusão dos
saberes e conhecimentos necessários à convivência social, a mediação sociopolítica trabalha
na perspectiva da compreensão dos ideais sociais para a transformação da sociedade em favor
da tomada de consciência e da luta de classes.
Ao estabelecer uma organização de tempos escolares que “sufoca” os estudantes com
pouco ou nenhum espaço/ tempo para atividades culturais ou de organização política
estudantil não estaria a Instituição sucumbindo à proposta ideológica de alienação escolar?
Para o autor, a escola só pode ser retirada da ideologia ao desenvolver uma mediação onde
também se desenvolvem lutas de classes, portanto, não adianta modificar os conteúdos
transmitidos. A organização do tempo/espaço escolar e o modo como a escola se relaciona
com a sociedade revela a ideologia sob a qual está subordinada.
Quanto ao terceiro eixo: a escola como espaço democrático. O autor Dayrell (2007) realiza
um estudo e chega à conclusão que a escola apesar de ter se tornado menos desigual, a partir
do momento que ampliou o acesso às camadas populares, sobretudo ao ensino médio, ainda
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continua sendo injusta. Adotando um modelo pautado na modernidade, a escola ainda busca a
homogeneização cultural dentro de tempos e espaços rígidos sob o comando de uma lógica
disciplinadora, contrariando a busca por identidades e especificidades em diálogo com as
diversidades contemporâneas.
Nota-se, então, que a fragilização das instituições sociais contemporâneas levou o
indivíduo a buscar identificações em outras esferas, em outros espaços, em outros grupos. Em
busca da sobrevivência e acesso à cultura, os jovens têm demandas que ultrapassam os muros
escolares. A organização curricular representada pela organização do tempo/espaço escolar,
portanto, necessita ser debatida entre todos os atores da instituição.
Nesse sentido, percebe-se uma desvinculação política das ações pedagógicas realizadas
pela Instituição quando provoca mudança no prazo de integralização sem buscar participação
de toda a comunidade escolar. Uma decisão que envolve a todos os atores, mas que foi
realizada sob a percepção de poucos. Para Charlot (2013) uma mediação pedagógica é
necessária para transformar ações pedagógicas em ações políticas e propiciar a participação
da juventude na vida política, superando modelos sociopolíticos propagadores de ideologia de
classe, camuflados de modelos éticos.
CONCLUSÕES
A decisão verticalizada da Instituição pesquisada não priorizou a escuta dos atores
escolares, especialmente, daqueles que estão mais diretamente envolvidos no cotidiano da
escola, a saber, professores e alunos. Observa-se, inclusive que não houve nenhum parecer
técnico dos profissionais da área pedagógica e tampouco um documento oficial que
justificasse a alteração do prazo de integralização dos cursos.
A organização do tempo/espaço escolar adotado tem dificultado ações políticas e culturais
da juventude escolar e insatisfação por parte dos atores envolvidos. A ausência de atividades
diversificadas pode estar contribuindo para o afastamento da realidade social dos estudantes e
gerando desmotivação para os estudos.
Uma escola com horários rígidos, acaba por enclausurar seus estudantes em sala de aula
em uma rotina diária extenuante. Uma escola onde as ações pedagógicas pouco dialogam com
as ações políticas tem quase nenhuma possibilidade de exercício democrático. Uma escola
que não absorve as demandas da juventude contemporânea pode comprometer a
aprendizagem e o desenvolvimento integral do cidadão. Essa escola definida por um artigo
indefinido não pode ser a escola fundamentada nos fundamentos estéticos, políticos e éticos.
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RESUMO: O presente artigo aborda sobre o papel da mulher negra dentro dos movimentos
feministas e nos movimentos negros, sendo que por ser mulher e negra tem-se uma trajetória
bem maior e mais dificultosa na luta por seus direitos na sociedade. O artigo tenta fazer uma
análise da mulher negra nos diversos espaços sociais seja ele na mídia, no mercado de
trabalho, na busca do direito a uma saúde qualificada e pelo simples direito de ir e vir com
liberdade.
Palavras–chave: MULHER NEGRA, MOVIMENTOS FEMINISTAS, DIREITOS.

Black Women and challenges In Modern Society
ABSTRACT: This article discusses the role of black women in the feminist movement and
the black movement, and as a woman and black has a much larger and more troublesome way
in the fight for their rights in society. The article tries to make an analysis of black women in
different social spaces be it in the media, in the labor market in search of the right to qualified
health and the simple right to come and go freely.
KEYWORDS: BLACK WOMAN, FEMINIST MOVEMENTS , RIGHTS

INTRODUÇÃO
Objetiva-se neste artigo fazer alguns apontamentos acerca da mulher negra e seus
desafios na sociedade moderna, tendo em vista a discussão de suas tendências e de seus
dilemas contemporâneos, no primeiro momento da sua atuação nos movimentos sociais que
tiveram como foco o combate ao racismo, à discriminação e a desigualdade racial com o
intuito de ganhar espaço na proposta de políticas públicas e privadas (de empresa, por
exemplo) chamadas de ação afirmativa de promoção de igualdade de oportunidades e de
condições concretas de participação da sociedade no processo de reeducação, no que se refere
à mulher negra e em prol do combate ao racismo. Acredita-se que esta pesquisa traz um
esclarecimento acerca da condição em que a mulher se encontra na modernidade, a saber,
descriminada em devidos aspectos da sociedade, motivo que justifica a relevância deste
estudo.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi executada mediante a realização de um estudo bibliográfico (livros,
revistas técnicas, cadernos temáticos, etc.), com uma abordagem qualitativa. Partindo deste
pressuposto, utilizou-se CARNEIRO (2003), PIOVESAN (2010). Entende-se que é
necessário refletir sobre o desenvolvimento da cidadania no Brasil, especialmente em suas
interfaces com relação às mulheres negras, mostrando a importância da vinculação entre
“raça”, gênero e identidade como fenômenos historicamente determinados, pois no seio dessa
sociedade, ainda é predominante a produção e reprodução de práticas preconceituosas e
discriminatórias de cunho machista, xenofóbica e racista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao realizar uma breve análise sobre a trajetória da mulher, pode-se notar que está
sempre foi vítima dos mais diversos tipos de preconceitos e discriminações. Em se tratando da
mulher negra, pode-se acrescentar, ainda, o fato de que esta esteve sempre sujeita ao
preconceito e discriminação de cunho racista. Nesse contexto, é importante se resgatar o papel
dos movimentos sociais no processo de dar voz aos excluídos e marginalizados na luta por
dignidade e cidadania. Vê-se que apesar dos problemas enfrentados por esses movimentos seu
grito estremeceu as barreiras da exclusão e abriu portas para a liberdade e resgate da
humanidade de seus sujeitos, além de introduzir o reposicionamento de concepções e posturas
políticas que colaboraram para os movimentos, como o feminista, repensarem a mulher como
protagonista na construção de uma sociedade mais democrática. No entanto, a situação da
mulher negra é muito mais complexa, pois esta é duplamente estigmatizada: pela sua
condição de mulher e pela questão racial.
A discriminação racial na vida das mulheres negras é constante, apesar disso,
muitas constituíram estratégias próprias para superar as dificuldades decorrentes dessa
problemática. A Constituição cidadã inovara ao trazer à tona a ideia da política social como
instrumento de inclusão social: políticas universalistas e de extensão de direitos sociais às
camadas mais pobres da população. A política social de inclusão tinha como pilares
programas e ações que, longe dos mecanismos de transferência de renda para os eternamente
carentes ou pobres, visavam proporcionar – sob a égide da ideia de seguridade social – o
resgate da chamada dívida social.
A sua inserção no mundo do trabalho é muito mais difícil, pois extrapolam os
limites de classes e lutam contra uma postura de inclusão de valores que foram pré-

Artigos

Ciências Humanas

12563

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

estabelecidos, em que o homem e a mulher são vistos com diferenças e, brancos e negros, da
mesma forma, normalmente, a mulher negra é sempre preterível em relação aos seus
concorrentes em uma vaga de emprego. Este princípio norteador tem peso significativo das
condições socioeconômicas das mulheres, por ganharem menos do que os homens, mesmo
tendo maiores níveis educacionais reflete uma preexistência das desigualdades de gênero as
dimensões que a desigualdade se apresenta em determinada sociedade, suas multifaces, como
um todo, exigindo mudanças para garantir o direito inerente a esta parcela discriminada.
A diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade envolve suas relações,
marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar mutações na construção de uma
identidade nacional. Registrar as dificuldades na temática do preconceito e da discriminação
racial/étnica faz parte do cotidiano. Para mais, se faz pertinentes, analisar o processo de
identidade que tem sido alvo de preconceitos, discriminações e exclusão social e encontrar
estratégia para contornar tal situação. É notório que o racismo está presente na sociedade de
forma camuflada e disfarçada, podendo ser observado pelos meios de comunicação,
exclusivamente televisivo, de modo, a criar uma crença de que habitamos num paraíso racial,
pois a miscigenação “forçada” motivou o mito da democracia racial, que é compreendida
como uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos e
negros no país.
Assim, seria viável o ideal do branqueamento que pressupunha uma solução para
o problema da sociedade negra, que ao longo da história, tem sido obrigada a se adaptar na
sociabilidade e culturas próprias dos brancos, sofrendo desigualdades impostas pela ordem
social competitiva, pelas condições econômicas e raciais. É relevante constatar que a cor e
raça tornaram-se sinônimos, provocando confusão entre o que é característica física e o que é
identidade cultural.
A Constituição Federal de 1988 é um importante marco jurídico do período de
transição do regime militar (1964-1985) para o regime democrático, assim como, marca o
momento de institucionalização dos direitos humanos no Brasil. A jurisdicionalização do
processo de democratização do Brasil através da Constituição de 1988, implicou a reinserção
deste País no plano internacional de proteção dos Direitos Humanos, principalmente em
relação a mulher, cuja luta está voltada para a eliminação da discriminação em face da mulher
e para assegurar a igualdade entre homens e mulheres..
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O princípio da isonomia está inserido nos Direitos Humanos de segunda geração e
consagrado no art. 5°, caput, da Constituição Federal do Brasil, o qual prevê que “todos são
iguais perante a lei, sem qualquer discriminação”.
A Constituição de 1988 preceitua que “homens e mulheres são iguais em direitos
e obrigações” e, ao mesmo tempo estabelece normas específicas para cada um dos gêneros,
respeitando as suas desigualdades. Essas normas postas pela CF/88 são fixadas com base em
critérios que descriminam raça, etnia, gênero, idade, entre outros Contudo e, apesar de tudo,
não é demais salientar que “Toda sociedade apresenta algum modelo de estratificação. Ela
existe a partir do momento em que há diferenciação, hierarquização ou desigualdade de
qualquer natureza dentro de uma sociedade” (BARRETO; ARAÚJO; PEREIRA, 2009, p.221)
Em 1994, o Brasil se torna signatário da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida por “Convenção de Belém
do Pará”, sendo ratificada a participação do Estado brasileiro em 1995.
Essa convenção, além de prever a definição de “violência contra a mulher” nos
moldes do art. 1° da Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher,
substituindo o termo “mulher” por “gênero” - vocábulo mais usado na atualidade estabeleceu
que os países devam promover políticas públicas de prevenção, punição e erradicação dessa
forma de violência.
Com vista neste contexto, percebe-se a relevância de inserir uma conjuntura de
ações de políticas públicas de igualdade de oportunidades para mulheres negras, permitindo a
ocupar espaço na sociedade de maneira significativa tanto para a cultura quanto para os
demais aspectos para humanidade, pois, conquistaram algumas leis, a exemplos: a
Constituição de 1988, motivando ações de implementação de políticas direcionada para a
população negra e a Lei de Maria da Penha que contribui bastante para a valorização da
mulher.

CONCLUSÕES
Abordar a questão da mulher numa perspectiva negra sempre foi por muito tempo
fonte de estudo, devido à enorme gama de lutas e fatos históricos que podem e devem ser
explorados. Esperamos ter alcançado nossos objetivos primordiais, ou seja, atender ao desafio
proposto e suscitar uma reflexão sobre a questão da mulher negra que guerreiam contra a
múltipla discriminação sofrida pelas relações desiguais que envolvem raça/etnia é constante;
intensificando as melhores posições sociais para as pessoas brancas.
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A mulher negra que sempre foi vista, na condição de escrava, iniciou-se a luta em
prol de vida com dignidade na sociedade. Nesse contexto, segundo VALENTE (1994) está
“as mulheres negras e as mulatas que em geral, sofrem de tripla discriminação: sexual, social
e racial. Portanto tudo o que se coloca como problemático para a população negra atinge
especialmente as mulheres.”.
Essa pesquisa ressalta a trajetória de vida de mulheres negras em prol da
superação das desigualdades racial e de gênero e analisar os sentidos e significados que
interfere na agenda dos movimentos sociais e em quais momentos históricos as reivindicações
dos movimentos de mulheres e étnico-raciais ultrapassam as fronteiras dos países. Para tanto,
buscou-se entender como essas mulheres se viam como negras no contexto de suas trajetórias,
sendo que por ser mulher e negra a luta por seus direitos na sociedade é bastante dificultosa e
a relação deste processo com a construção afirmativa de suas identidades negras. A constante
busca por uma vida melhor advém em todas as esferas de sua trajetória.com o intuito de
modificar seu destino. E essas lutas devem ser reguladas para que se transformem em
políticas públicas, na qual Estado possa fazer valer os direitos constitucionais, mas induzindo
em conta as especificidade e principalmente a diversidade da mulher negra.
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RESUMO: O trabalho designa relatar a experiência no ensino da filosofia do ensino médio
de modo diferente do tradicional. Com a música e temas da filosofia que se encontram
presente no cotidiano dos alunos levantando debates e discussões sobre as temáticas. Partindo
da obra musical de Renato Russo e sua banda Legião Urbana, colige ao aluno a refletir através
da música a filosofia em uma atitude diferente de se ensinar e aprender. A construção de
conceitos, críticas e o conduzir o colegial a pensar sendo autor de suas próprias opiniões. A
proposta começa com a exploração de músicas e temas filosóficos, produção textual, artística,
conhecimento de acervos bibliográficos da escol, debates, pesquisa, leitura e exposição dos
resultados. A experiência demostra uma proposta de trabalho com a filosofia de forma a
alcançar o aluno ao gosto pela disciplina com uma metodologia distinta das frequentemente
que problematiza os conceitos presente no dia a dia dos alunos na criação de novos conceitos
que valida a disciplina como essencial para a vida estudantil. O trabalho tem como objetivo
incentivar ao aluno do Ensino Médio o gosto pela Filosofia por meio da musica, fazendo com
que se possa abrir nele um pensamento crítico e reflexivo da vida. A metodologia utilizada é a
qualitativa desenvolvendo as ações de forma gradativas na escola utilizando recursos
materiais e imateriais.
Palavras–chave: Ensino, Ensino Médio, Filosofia, Música

MUSIC AS A PROPOSAL FOR TEACHING PHILOSOPHY: OTHER
TENTAMES FOR NEW EXPERIENCES
ABSTRACT: The work refers to report the experience in teaching high school philosophy
differently from the traditional. With music and philosophy issues that are present in students'
everyday raising debates and discussions on the issues. From the musical work of Renato
Russo and his band Urban Legion, collates the student to reflect through music philosophy in
a different approach to teaching and learning. The construction of concepts, critical and lead
high school thinking is the author of his own opinions. The proposal begins with the
exploration of music and philosophical themes, textual, artistic production, knowledge of
library collections of the elite, debates, research, reading and display of results. Experience
demonstrates a proposal to work with the philosophy in order to achieve the student to taste
for discipline with a distinct methodology of often that questions the present concepts in the
daily lives of students in creating new concepts that validates the discipline as essential to
student life. The work aims to encourage high school students a taste for philosophy through
music, so that you can open it a critical and reflective thinking of life. The methodology used
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is the qualitative developing the actions of gradual way in school using material and
immaterial resources.
KEYWORDS: Education, Secondary Education, Philosophy, Music

INTRODUÇÃO
A Filosofia proporciona um papel fundamental de cooperação no ensino médio com o
intento de constituir cidadãos críticos e atuantes na sociedade em que estão inseridos
historicamente. Para os jovens ingressos no ensino médio é um tempo de consolidar a sua
personalidade e seus desejos, neste sentido a disciplina tem grandes benefícios oferecendo, ao
aluno a oportunidade de reflexão e de desenvolver um pensamento crítico e livre.
O desafio das disciplinas de Ciências Humanas e fundamentalmente na estudada no
presente trabalho encontra-se na dificuldade que os alunos têm em compreender o que é a
filosofia. A grande maioria nunca estudou, nem se quer tem uma base do que se trata. Apenas
possuem ideias sem nexo de que são teorias a serem guardadas no celebro, que jamais serão
utilizadas, tudo isso influencia ao seu desestimulo. A dificuldade que o educador encontra é
como transmitir, a raiz filosófica, para que a mesma cumpra o seu papel. É preciso estabelecer
mediações entre o conhecimento e os procedimentos reflexivos utilizando as referências
culturais, ou seja, a realidade para realizar um trabalho em que o próprio aluno descubra a
importância e a necessidade do filosofar em suas vidas. Desta forma a finalidade deste projeto
é desenvolver no aluno a capacidade de responder as questões sucedidas das mais diversas
situações adquirindo ideias próprias não plagiadas de terceiro, da mídia ou de fontes teóricas.
Neste caminho estudar a disciplina através da música é um trabalho que introduz a
filosofia na sala de aula de forma dinâmica, divertida, acessível aos alunos sendo uma
experiência filosófica na escola. A partir do conhecimento das particularidades da filosofia o
contato com obras, textos filosóficos, pensadores e a música do cantor e compositor Renato
Russo e da sua banda que trabalhou com um estilo musical filosófico em um período político
pós-ditadura, expressando um grito de dor e de desejo de liberdade, se manifesta como uma
nova metodologia para trazer a ânsia de um aluno cônscio da sua cidadania e de seu local na
sociedade.
A filosofia com a música da banda “Legião Urbana” conduz e provoca ao aluno refletir
pensamentos históricos e filosóficos em uma conexão com temas da realidade e questões que
abrangem ao jovem, sendo possível ao aluno compreender o que é a filosofia essencial na
vida, proporcionando a pratica de análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do
conhecimento do mundo e do homem, pois é uma “disciplina formadora por excelência, a
Artigos

Ciências Humanas

12570

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

filosofia dispõe de recursos valiosos para fornecer ao estudante conhecimento sólidos e
permanentes, que ultrapassam a informação superficial e efêmera” (DIMENSTEIN et al.,
2008, p. 3).
A ideação vem em auxílio à aprendizagem da disciplina, ajudando ao aluno na
compreensão, argumentação filosófica e na produção textual, onde se apropriar de uma
linguagem, cuja consistência lhe permite aplicá-la a outros espaços da vida. A importância do
pensar e do questionamento, não aceitando opiniões prontas e formuladas por terceiro é a
preocupação do professor de filosofia.
O objetivo do estudo é despertar nos estudantes do Ensino Médio o prazer de estudar
Filosofia utilizando a música como ferramenta, percebendo o verdadeiro sentido do por que
estuda-la e sua devida importância na vida de cada um como uma experiência que o leva a
reflexão, despertando o conhecimento e o senso crítico, entendendo ser um caminho a
construção do pensar e do seu conteúdo filosófico.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto aborda uma metodologia de punho qualitativo, pois se trata de uma pesquisa
sobre a educação e na educação, que como afirma Lüdke e André (1986, p. 13), “vêm
ganhando crescente aceitação na área de educação, devido principalmente ao seu potencial
para estudar as questões relaciona das à escola”.
O contato com o chão da escola entre pesquisador e aluno faz com que a pesquisa se
desenvolva de forma mais detalhada e este tipo de abordagem qualitativa “se conformam
melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais
sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e de documentos”. (MINAYO,
2010, p. 57). O estudo começa com a apresentação passo a passo da proposta de uma nova
metodologia para abordar a disciplina de Filosofia à coordenação e professores da escola
Governador Adalto bezerra na cidade de Iguatu/CE, para a acolhida de opiniões e aceitação.
A abertura do estudo com três turmas do 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio a explicação
de como iriam ser abordado o conteúdo da disciplina. Começando o primeiro momento de
escuta das músicas da banda Legião Urbana e a classificação de temas relacionados à vida e a
filosofia, os alunos introduzirão aos estudos explorando o ato de filosofar em conjunto com as
músicas “Quando o sol bater na janela do seu quarto”. A aula acontecerá de forma dinâmica
com a letra entregue impressa e a reprodução em áudio com clips, para os alunos realizarem
uma pequena análise e uma discursão sobre o tema.
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Em um terceiro momento o filme “O Mundo de Sofia” será passado nas turmas. Uma
película que aborda a história da filosofia, levantando as principais questões estudadas pelos
pensadores de todos os tempos, vivo exemplo da inquietude humana e da instintiva. Os alunos
terão um contato diferente com a história da filosofia, e farão um trabalho produzindo uma
resenha crítica sobre o filme.
Na continuidade serão distribuídos os trabalhos as turmas. As series participantes serão
1ª, 2ª e 3ª divididas em grupos onde cada um permanece com tema, para trabalhar com as
músicas de Legião urbana e os temas de Filósofos. O trabalho se iniciará na sala de aula
ouvindo as músicas e explorando os assuntos, continuando as atividades extraclasses. O
professor farar uma breve introdução às matérias.
Para a motivação dos trabalhos será reproduzido o filme “Somos todos Jovens” que
conta a história de Renato Manfredini Junior conhecido por Renato Russo, revelando como
ele no meio de um país confuso após uma dura ditadura produziu músicas que toca a
juventude até hoje. Refletiremos neste momento a vida e a obra desse artista e paralelamente
produzindo os trabalhos propostos no quarto momento.
Na sala de informática, os alunos terão um tempo direcionado pelo professor,
incentivando a pesquisa e a investigação utilizando as tecnologias de informática. Após
começará a organização e a apresentação dos trabalhos em sala de aula. Em seguida, as
produções ficarão expostas na sala temática “Canto da Filosofia”, juntamente com livros e
materiais de Filosofia que a escola dispõe. Os alunos confeccionarão um painel temático do
projeto uma cortina de cartazes que ficará no pátio da escola com trechos de músicas, frases
filosóficas e pensamentos dos alunos.
A amostra dos resultados alcançados será apresentada a escola na sala o “Canto da
filosofia” abertas a visitas e acesso as exposições dos trabalhos das turmas, e de livros,
revistas DVDs e acervos que a escola possuir sobre a filosofia encerrando com música ao
vivo Cover de Legião Urbana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A filosofia sempre esteve na mira de debates sobre a sua permanência no ensino médio.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, confirmada em dezembro de
1996 define o acesso aos estudantes à filosofia para seu exercício na cidadania. A disciplina é
um instrumento fundamental na vida do estudante, ela oferece uma imagem do pensamento
humano, proporciona a descoberta e a construção de um saber livre.
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O projeto “Legião Filosófica” veio despertar nesse exército de estudantes um desejo
pelo conhecimento. Os jovens da escola de Ensino Médio Adalto Bezerra na cidade de Iguatu
Ceará, encontram-se cheios de indagações e questionamentos, presos por ideologias minadas
pela tecnologia, necessitando abrolhar o gosto pela filosofia, que encontrar-se presente na
vida e vem ao encontro dos seus interesses e da sua realidade. Possibilitar esse contato
utilizando a música, - ferramenta educacional que desenvolve a atenção, à memória e o
raciocínio -, de Renato Russo com sua banda Legião que a partir de uma postura romântica,
traduziu o mundo tendo uma grande influência para jovens e adolescentes acendendo neles o
anseio de aprender a pensar. A disciplina aparece na escola como algo desnecessário e de
difícil compreensão, assim o caminho em instaurar a dúvida, a pergunta, a curiosidade no
aluno.
[...] resgata a importância da Filosofia, no mundo dos homens modernos, que se vê
em às voltas com inúmeros processos de alienação, principalmente de alienação do
próprio mundo. A alienação do mundo, neste contexto, é parte do processo de
desconstrução da conversação. Da dissolução do espaço da palavra e até mesmo da
ação. Há um processo de mecanização e fabricação que absorve a capacidade de agir
e pensar, aprisionando o homem num mundo de meras necessidades (PEREIRA,
2011, p. 60).

Os alunos introduz-se nesta harmonia com a filosofia, pois percebem, a sua presença no
dia a dia, no gosto que eles têm em pensar e explorar, participar do mundo como atuantes,
donos dos seus próprios conceitos construídos em bases alicerçadas no conhecimento,
formado verdadeiros amantes da sabedoria, em buscas da verdade, livres para comtempla as
coisas como realmente são ou seja a realidade em si.
Diante do notório, consciente da importância de que os alunos possam construir uma
consciência crítica, e para isso é essencial à leitura, a busca e a pesquisa num trabalho que
possa gerar a curiosidade de conhecer a filosofia como uma experiência que o leva a discernir,
pensar, criar ideias e atitudes próprias Utilizando a obra de Renato Russo – tão atual entre os
jovens - para suscitar um olhar questionador e profundo da disciplina que não seja decorado
ou esquecido muito menos conceitos e definições criadas por outros, mas divertido, dinâmico
e acessível a sua realidade.
O trabalho consistiu em estudar temas filosóficos em aulas diversificadas e pesquisas
extra sala, realizadas no contra turno das aulas, destinadas aos alunos do ensino médio, que
tinham por objetivo despertar o interesse dos alunos para o estudo da Filosofia, o incentivo à
reflexão e o desenvolvimento da produção textual como meio de exposição de ideias, em três
salas do ensino médio uma da 1ª serie 2ª e 3ª da já citada escola. As aulas abordaram temas
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presentes no cotidiano dos alunos com uma introdução do tema propostos, debates, exposição,
leitura, produção textual, questionamento, exposição do conteúdo da disciplina.
Foram discutidas as seguintes temáticas com as respectivas músicas de Renato Russo:
- O ato de filosofar: Mito da Caverne. Música: “Quando o sol bater na janela do seu quarto”.
A aula aconteceu de forma dinâmica. A música foi entregue impressa e a reprodução em
áudio com clips;
- Valores éticos e estéticos: “Faroeste caboclo”: Preceitos, definições e situações condizentes
ás questão da cidadania e da ética em nossa sociedade. Valores costumes, condutas e regras de
convivências sociais;
- Liberdade: Geração coca cola - fala sobre a revolução juvenil contra a mídia americana.
Perfeição - Fala sobre o Brasil e a precariedade do país. Legião Sociedade. Alternativa - Fala
sobre uma sociedade utópica que o Raul tinha que nunca se concretizou;
- Sentido da Vida e Morte: “Teatro dos Vampiros”; “Giz”; “Ha tempos”; “Canção Retorno Para
Um Amigo À Morte”; “Os Bons Morrem Jovens”; “Eu Era Um Lobisomem Juvenil”; “Andrea
Doria”; “Vamos fazer um Filme”;
- Religião (Razão e Fé): “Fatima”; “Galhos Secos”; “Alagados”;
- Amor: “Quem Inventou o Amor”; “Amor Sublime”; “Eduardo e Monica”; Good afternoon”;
“Hoje à noite não tem luar”; “Vento no litoral”; “Monte castelo”; “Daniel na cova dos leões”;
“Perfeição”;
- Felicidade: “Natália”; “Índios”; “A Montanha Mágica; “La ventura”; analisar a perspectivas de
felicidade propostas pela filosofia; “Tempo Perdido”;
- Politica: “Que país é esse”; “A canção do senhor da guerra”; “Perfeição”; “Tédio”; “Veraneio
Vascaína” (Da época do aborto elétrico e gravado oficialmente pelo capital inicial);
Os alunos realizarem uma pequena análise, escrita e oral durante o período de 14 de
julho à 28 de agosto de 2014, identificaram as filosofias de vida ao associar à música,
ampliando o próprio senso crítico. Assim os resultados foram apresentados favoráveis,
identificando a disciplina de filosofia como importante a sua formação humana e cidadã,
dando início a uma nova visão da disciplina, não mais como a “chata” mais aquela que abre
caminhos para o pensar. A reflexão sobre a influência filosófica nas músicas de Renato Russo
foi destaque nos debates, facilitando a discussão sobre temas filosóficos, oportunizando o
conhecer filosofia e por ela alguns pensadores que marcaram a humanidade por meio da
música.
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O projeto ainda proporcionou o interesse pela busca do conhecimento, desvendando o
espirito crítico dos alunos. A leitura esteve presente junto pesquisa em livros e na mídia dando
suporte ao debate, opiniões e conceitos formados através da própria experiência.
O professor esteve presente em todos os trabalhos dando suporte nas atividades e
participando do debate e das analises, como também da culminância do projeto que teve por
finalidade destacar a importância da Filosofia na escola.
A exposição do acervo bibliográfico e das produções foi necessária para que os demais
alunos da escola visualizassem a importância da disciplina e com seriedade começassem a
buscar nas interrogações o conhecimento, assim o professor por meios de diversos métodos e
aqui por intermédio da música tenta aproxima aluno da temática.
No final da experiência do trabalho, os educandos ficaram mais motivados e
sintonizados a estudar Filosofia, destacando a importância que a disciplina tem como um
instrumento pedagógico, em conexão com as diversas artes e as distintas ciências,
proporcionando uma reflexão questionadora os conduzindo ao pensar.
É evidente a necessidade em ampliar no aluno, o pensamento a linguagem, a percepção,
a memória, o raciocino e todos os fatores que fazem parte do desenvolvimento intelectual,
para a sua alta capacitação. O pensar melhor livre do mimetismo que rodeia a sociedade,
produzindo seus próprios conceitos, exercitando a cidadania. O projeto ajudou a expressarem
suas opiniões sem receio, falarem, aprender a ouvir o outro a participar nas discussões, refletir
e reformular suas ideias apresentando seus pensamentos, abrindo novos horizontes,
caminhando para a luz que é a oportunidade do filosofar, intuindo que vale a pena falar da
vida.
O objetivo alvitrado do trabalho foi alcançado, levar ao aluno a se encontrar, com o
pensamento através da música, conhecer a verdadeira face da filosofia, na experiência que
cada um traz em si mesmo. Reconduzindo a filosofia como disciplina de forma dinâmica, com
uma linguagem acessível a realidade do adolescente, brotando o interesse pela investigação, a
pesquisa, interagindo com o conhecimento, convidando a questionar e problematizar, sem
aquela formula de responder perguntas com conceitos prontos.
CONCLUSÕES
O estudo da filosofia no ensino médio por meio da música: outras metodologias e novas
experiências são de grande cooperação na escola e de ajuda na vida pessoal de cada um. O
trabalho e a dedicação abonarão a comunicação, de forma a desenvolver uma cidadania dentro
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e fora da escola e multiplicar a pratica nas demais salas como nas demais escolas. Um novo
sentido de estudar, tornando a aula um momento compensador, participativo e envolvente. A
música como fundamento para a construção de uma visão de mundo, levando a uma análise
para o desenvolvimento de uma perspectiva de reflexão mais ampla como a proposta pela
filosofia.
Nos dias de concretização das atividades a percepção da mudança de um desestímulo
pela Filosofia e dificuldade na escrita como na leitura e na preguiça mental em pensar e
formar conceitos e críticas próprias foi se configurando em uma ânsia por se aproximar de
temas vivenciados no cotidiano de cada aluno de forma crítica e reflexiva. O andamento das
ações proporcionou a visão de uma filosofia necessária no Ensino Médio, com novas
metodologias diversificando as formas de abordar conteúdos e enfrentar os problemas do
trabalho com a disciplina.
Com a música tentamos expor e abordar temas através de tecnologias e exposição oral
chamando a atenção do aluno aos estudos. A proposta de ensino apresentada ofereceu um
novo modo de ensinar filosofia consistindo em criar conceitos e problematização nos temas
do cotidiano dos alunos. O pretendido foi contribuir nas práticas e metodologias do ensino de
filosofia no ensino médio, resgatando sua verdadeira importância, alvejada assim a eficácia
dessa ajuda.
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A NEUTRALIDADE CIENTÍFICA DE ALBERT EINSTEIN: O EFEITO
FOTOELÉTRICO
Eliseu Souza de Jesus1
1

Discente de graduação de Licenciatura em física - IFBA. E-mail: elizeusouzajesus.21@gmail.com.

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo principal o de desconstruir a imagem canonizada
do cientista o qual é passado pelas mídias e livros científicos. Para isso utilizaremos o
exemplo do brilhante físico Albert Einstein de modo a discuti o quanto este foi neutro nas
suas descobertas e/ou explicações científicas, ou seja, se o seu contexto histórico político não
o influenciou em alguma coisa. Diante disso e da imensidão de trabalhos produzidos por
Einstein, utilizaremos como estudo de caso o fenômeno do efeito fotoelétrico, cuja explicação
lhe rendeu o premio Nobel em 1905. O artigo é dividido em Introdução, Materiais e métodos,
Resultados e Discussões e Conclusão.
Palavras–chave: einstein, efeito fotoelétrico, neutralidade

THE NEUTRALITY SCIENTIFIC ALBERT EINSTEIN
ABSTRACT: This work has as main objective to deconstruct the image canonized Scientist
which is passed through the media and scientific books. For this we will use the example of
Albert Einstein brilliant physicist in order to discuss how this was neutral on its findings and /
or scientific explanations, that is, if their political historical context not influenced in
something. Given this and the multitude of papers written by Einstein, we will use as a case
study the phenomenon of the photoelectric effect, the explanation of which earned him the
Nobel Prize in 1905. The article is divided into Introduction, Methods, Results and Discussion
and Conclusion.
KEYWORDS: Neutrality, Einstein, photoelectric effect
INTRODUÇÃO
É muito comum ver no meio acadêmico e nas mídias em geral a canonização de certo
cientista em face de uma descoberta ou teoria por ele formulada. No entanto, os mesmos
veiculadores não nos mostra o processo pelo qual se chegou tal resultado e nem os métodos
avaliados. Dessa forma, o cientista e a ciência são vistos numa ótica triunfalista, essencialista
e de caráter neutro, ou seja, sem influências políticas, econômicas ou de valores pessoais.
Assim, é passada para a sociedade a ideia de que o cientista é uma pessoa totalmente diferente
das pessoas comuns. Ele é, portanto, canonizado.
Partindo de pressupostos teóricos tais como o artigo de Friederich Gutmann e Newton
Oliveira, Efeito Fotoelétrico, (ambos estudantes da UFBA), Albert Einstein e seu universo
inflável (Dr Mike Goldsmith) e sites, daremos vazão a uma teoria chamada de teoria crítica, a
qual se fará presente neste trabalho e dará suporte metodológico ao mesmo.
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Este trabalho tem o objetivo de desmistificar e esclarecer às pessoas sobre a relação
ciência e sociedade. Sobretudo a ideia de ciência pura e incorruptível. Tomaremos como
objeto de estudo o gênio Albert Einstein e a descoberta do efeito fotoelétrico expondo que por
mais brilhante que seja o cientista e por mais simples que seja sua lei ou teoria, ninguém é
capaz de descobrir nada sem ter nenhum conhecimento prévio sobre determinado assunto.
Este artigo trabalha com a hipótese inicial de que Einstein foi influenciado pelo
contexto da Época, em Berlim e por outros cientistas e, portanto, não foi neutro. Para isso,
este trabalho será realizado através de pesquisas bibliográficas, em artigos publicados sobre o
assunto, internet e livros.
MATERIAL E MÉTODOS
A motivação para a escolha desse tema foi a leituras dos livros, abaixo, descritos:
O pensamento vivo de Einstein
O livro é uma biografia de Albert Einstein, físico e matemático. A obra conta a
história deste ilustre homem sob o ponto de vista do próprio Einstein e de pessoas ligadas a
ele. Durante o livro são apresentados alguns pensamentos de Einstein, mostrando que ele foi
um homem extremamente simples e sem vaidades, profundo admirador do budismo e com
tendências socialistas. Sobretudo um homem de fé e livre.
Segundo o autor do livro, o ambiente de intensa efervescência cultural e científica de
Berlim no começo do século XX e o contato com Planck, Borh e Nerst teve “efeito
eletrizante” nas ideias de Einstein, propiciando o impulso necessário para ele concluísse seus
trabalhos mais notáveis.
Albert Einstein e seu Universo inflável
O livro de Mike Goldsmith – Albert Einstein e seu Universo inflável – traz para o leitor
uma nova perspectiva da vida do cientista Albert Einstein. A maioria das pessoas acham que
as descobertas e teorias só foram possíveis às mentes brilhantes. Contudo, o livro nos mostra
que, em grande parte, as descobertas de Einstein tiveram um ponto de partida. O princípio da
relatividade, por exemplo, já fora exposto há muito tempo por Galileu Galilei. Einstein deu
uma nova visão ao conceito e acrescentou-lhe contribuições. Nesse ponto, o autor nos traz
segurança quanto às exemplificações. Ele sempre nos mostra o passo inicial do físico e o
direcionamento que este obtivera de outros, deixando bem claro para o leitor a sua tese
apontada no início do livro, ou seja, a de que nenhuma observação científica é neutra. Assim,
ela sempre tem um precedente ou influenciador seja de caráter político, econômico ou
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científico. Ademais, o doutor nos deixa a ideia que é muito importante não deixar de lado a
proposta de que as descobertas de Einstein não partiram de sua essência, mas foram
influenciadas por outros físicos e pelo contexto social e político que este viveu.
O Mundo de Sofia
O Mundo de Sofia , de Jostein Gaarden

conta a historia de uma jovem, Sofia

Amundsom, que esta próxima de completar quinze anos. Ela recebe misteriosas cartas,
telegramas e bilhetes que traz à sua vida uma drástica mudança. Alberto Knox, um misterioso
professor de filosofia, insere a garota no fascinante mundo do conhecimento. O autor torna a
narrativa mais interessante ao desenrolar um enredo entrelaçando a vida de Sofia à de Hildes
Muller Knag. Sofia vê sua vida envolvida em um mistério muito maior do que ela pode
imaginar e a filosofia é o ponto chave para Sofia desvendar o enigma do conhecimento.
Jostein Gaarden mostra que o conhecimento filosófico é um salto para fora da caverna,
a porta para um mundo novo que está além do imaginário, algo necessário na construção do
saber, do conhecimento e sobretudo da ciência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do ponto de vista social e histórico, a neutralidade é um procedimento executável? Em
outras palavras: é possível liberar os valores construídos socialmente e elaborar, por sua vez,
um conhecimento legítimo? Em que medida e circunstâncias a imparcialidade não passa a
uma utopia científica? Essas questões, embora resumidas, nos ajudam a pensar, de fato, as
características do saber científico e, com isso, nos ajudam a esquivar de um emaranhado de
astúcias e ideias sem fundamentação.
Muitos cientistas querem assegurar a neutralidade, mas a verdade é que somos
naturalmente parciais. Nenhum ser humano pode reivindicar da percepção completa do Todo.
Sendo assim, a ciência, como fruto da criação humana, não é neutra (Fred N. Kerlinger).
Inserido num contexto histórico, político e econômico o cientista Albert Einstein não
foi neutro. O princípio da relatividade, por exemplo, já fora exposto há muito tempo por
Galileu Galilei. Einstein deu uma nova visão ao conceito e acrescentou-lhe contribuições. O
que inspirou o físico a chegar nessa conclusão foi a sua desconfiança quanto ao modelo de
gravidade proposto por Newton (Goldsmith). Com a descoberta do efeito fotoelétrico (o que
rendeu o prêmio Nobel a Einstein) não foi diferente: houve vários cientistas anteriores a
Einstein, dentre eles Planck, que criaram teorias e explicações sobre o efeito.
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Figura 2 Famosa foto de Einstein revelando o
seu humor

Figura 2. Ilustre Sir Isaac Newton

A Neutralidade de Einstein no Efeito Fotoelétrico
Estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em
potenciais diferentes, Hertz observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava
uma faísca secundária na outra. Como esta era difícil de ser visualizada, ele construiu uma
proteção sobre o sistema para evitar a dispersão da luz. No entanto, isto causou uma
diminuição da faísca secundária. Na sequência dos seus experimentos ele constatou que o
fenômeno não era de natureza eletrostática, pois não havia diferença se a proteção era feita de
material condutor ou isolante. Após uma série de experiências, Hertz, confirmou o seu palpite
de que a luz poderia gerar faíscas. Também chegou à conclusão que o fenômeno deveria ser
devido apenas à luz ultravioleta.
Em 1888, estimulado pelo trabalho de Hertz, Wilhelm Hallwachs mostrou que corpos
metálicos irradiados com luz ultravioleta adquiriam carga positiva (Figura 3). Para explicar o
fenômeno, Lenard e Wolf publicaram um artigo na Annalen der Physik, sugerindo que a luz
ultravioleta faria com que partículas do metal deixassem a superfície do mesmo (Prof C.A.
Santos).
Dois anos após a descoberta de Hertz, Thomson postulou que o efeito fotoelétrico
consistia na emissão de elétrons. Para prová-lo, demonstrou experimentalmente que a relação
e/m das partículas emitidas no efeito fotoelétrico era o mesmo que para os elétrons associados
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aos raios catódicos. Também concluiu que esta carga é da mesma ordem que a carga
adquirida pelo átomo de hidrogênio na eletrólise de soluções.
Em 1903, Lenard estudou o efeito fotoelétrico utilizando como fonte luminosa um
arco de carbono. Variando a intensidade da luz por um fator 1000, provou que a energia dos
elétrons emitidos não apresentava a menor dependência da intensidade da luz. Em 1904,
Schweidler mostrou que a energia do elétron era proporcional à frequência da luz (Figura 4).
Para explicar a frequência da distribuição da radiação, Max Planck propôs que a energia da
radiação poderia existir somente em estados discreto de energia que são proporcionais à
frequência. Contudo ainda havia problemas cuja solução foi apresentada por Albert Einstein
em 1905. De maneira semelhante à proposta por Planck, Einstein considerou que era
necessário quantizar a radiação.
Einstein usou o mesmo raciocínio que Planck tinha usado: o fato de que a energia se
manifesta apenas em quantidades que são sempre um múltiplo de certa quantidade muito
pequena – um pacotinho de energia. A mesma ideia foi usada resolver o problema do efeito
fotoelétrico. A energia luminosa também vem em pequenas porções, em pequenos pacotes, os
chamados quanta de energia. E quem carrega essa energia é uma partícula que chamamos de
fóton (Gaspar, 2012).
“Se vi mais longe, foi por estar apoiado nos ombros de gigantes”. Nesta frase, Sir Isaac
Newton faz referência a Galileu Galilei e a Johannes. É neste contexto que surge Albert
Einstein, apoiado nos ombros de vários cientistas que já haviam trabalhado no efeito
fotoelétrico.

Curiosamente “Aos ombros de gigantes” é o titulo da obra do maior Físico

da atualidade, Stephen Howking. Ele demonstra que na Ciência, sobretudo na Física, o
conhecimento compartilhado sempre gera mais conhecimento, fazendo da Ciência uma
amostra representativa da nossa sociedade, onde ninguém faz nada sozinho e onde nossas
heranças culturais e tecnológicas determinam nosso modo de viver e assim caminhamos,
aguardando alguém subir nos ombros de Einstein.
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Figura 3. Efeito fotoelétrico

Figura 4 Placas metálicas ao vácuo sendo incidida por uma radiação com energia
suficiente para ocorrência do efeito fotoelétrico.
CONCLUSÕES
Perceber as relações que envolvem o pesquisador nos leva entender os resultados da
pesquisa. Não é questionável o brilhantismo de Einstein, mas se pensarmos Einstein separado
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dos eventos do período é inimaginável toda sua produção. Não dá para pensar o estudo do
fóton sem hertz, ou a própria relatividade sem os questionamentos a Newton.
Imaginar as inter-relações da pesquisa cientifica não a torna parcial, mas intimamente
relacionadas. Entender essas relações na construção do conhecimento e perceber que o agente
construtor deste conhecimento esta envolvido em um contexto sócio cultural é entender que a
construção do conhecimento esta intimamente ligada a estas relações sociais e contexto
histórico em que o pesquisador está envolvido.
Podemos citar o exemplo de São Tomás de Aquino

que cristianiza as ideias

aristotélicas. Segundo Gaarden: “[...] De forma breve, podemos dizer que São Tomás de
Aquino “cristianizou” Aristóteles do mesmo modo que Augustinho fizera com Platão”
(GAARDEN, 1995, p.198). Vemos nesta conjectura que as relações sociais interferirão de
maneira evidente no agente formulador do conhecimento (nesse exemplo foram as ideias de
um período mitológico incorporadas aos dogmas religiosos do período medieval para validar
as relações de poder da época). Entender essas relações sociais na pesquisa cientifica,
marcadas por interesses diversos nos faz perceber a importância das relações na construção do
conhecimento.
É necessário desconstruir a fantasia histórica e fortemente vinculada da neutralidade
do pesquisador na analise cientifica, pois o que de fato ocorre é que a ciência não é isenta de
parcialidade. É preciso perceber que o cientista não apenas analisa os fatos, mas os interpreta,
entrando deste modo em um campo subjetivo em que suas concepções políticas, religiosas e
filosóficas farão diferença na tomada de decisão. No caso de Albert Einstein, percebê-lo como
um indivíduo, ator social, inserido num contexto histórico, político, científico e social é um
passo importante para enxerga essas relações na produção cientifica.
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A OBRA EMÍLIO E OS LUMENS: O QUINTO PODER, COMO
MATERIAL DIDÁTICO NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CAFS, UM MÉTODO
PEDAGÓGICO EXPERIMENTAL
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RESUMO: O presente artigo trata de um estudo sobre os resultados obtidos com a utilização
da obra de Emílio e os lumens com algumas turmas de graduação em licenciatura plena da
Universidade Federal do Piauí – campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), durante o segundo
período de 2015 e o primeiro período de 2016, sendo a mesma um método pedagógico
experimental. Realizando assim uma análise dos conteúdos encontrados na obra para
certificar-se se as mesmas se correlacionam com os encontrados na ementa da cadeira de
Filosofia da Educação, observando então se os alunos que tiveram acesso a tal conteúdo
obtiveram um desempenho positivo no término do período letivo.
Palavras–chave: Autonomia, Participação, Pedagogia experimental, Leitura crítica.

Emilio work and Lumens: The fifth power, as teaching material in degree
courses of the Federal University of Piaui - CAFS , an experimental
teaching method.
ABSTRACT: This article deals with a study of the results obtained from the use of the work
of Emilio and lumens with some undergraduate classes in full degree from the Federal
University of Piaui - campus Amilcar Ferreira Sobral (CAFS) during the second period of
2015 and the first period of 2016, with the same experimental teaching method. thus carrying
out an analysis of the contents found in the work to make sure if they correlate with those
found on the menu of the chair of Philosophy of Education, noting then the students who had
access to such content achieved a positive performance at the end of term.
KEYWORDS: Autonomy, Participation, experimental pedagogy, critical reading.
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INTRODUÇÃO
Os processos de leitura e participação em sala de aula cada vez mais se distanciam de
processos vinculados à educação tradicional, aos métodos em que o professor é o transmissor
e o aluno o receptor. Buscam-se metodologias em que o educando seja protagonista,
problematize, discuta, experimente e chegue a resultados que possam ser compartilhados. O
presente artigo trata de uma análise educacional vinculada a métodos utilizados dentro de sala
de aula que refletem os procedimentos oriundos da pedagogia tradicional e também da
pedagogia vinculada ao mioviemento da Escola Nova.
O objetivo é analisar a participação, leitura crítica e perspectiva transformadora
buscando soluções para os problemas de aprendizagem individualizada, competição e
avaliação quantitativa, leitura e produção textual isolada do contexto sócio-histórico e da
partilha de conhecimentos em sala de aula. O trabalho desenvolvido aborda e adota a
ludicidade e o prazer da leitura como elementos de interesse e consecutivamente de
participação e aprendizagem coletiva.
A metodologia utilizada faz referência a estudos já realizados por alguns estudiosos do
movimento Escola Nova, tais como John Dewey (1859-1952) – ele foi o primeiro a formular
o novo ideal pedagógico, afirmando que o ensino devia dar-se pela ação, pela experiência e
não apenas pela instrução, assim como queria Herbart; e Jean Piaget (1896-1980), discípulo e
colaborador de Claparède que levou assim a pesquisa de seu mestre adiante. A educação a na
concepção de John Dewey era extremamente pragmática. Buscava a convivência democrática,
mas sem colocar em questão as diferenças de classes, mas sim com o objetivo de aumentar a
atenção e rendimento da criança e do adolescente, estimulando o interesse pela pesquisa,
inserindo assim o método indutivo, a prática da pesquisa, a problematização, a
contextualização, o diálogo em grupo, a busca de soluções que são bases da pedagogia
experimental, sendo esse um processo contínuo de aprendizagem que envolve percepção,
pesquisa, análise, reflexão, conhecimento e novas experiências (DEWEY, 1971). Piaget em
um de seus estudos, assim como Dewey, propôs à mudança na forma de se educar, daí a
utilização de uma pedagogia experimental, em que se coloca claramente a criança a organizar
a sua realidade. Piaget fez também uma crítica à escola tradicional, que em seu ponto de vista
há muito tempo vinha ensinando a criança a apenas escrever e não a pensar.
Como resultado apontamos a necessidade de um plano de ensino mais completo por
parte das escolas e universidades, onde haja não somente a educação tradicional, que é
imposta ao aluno, pelo professor, mas que tenha um espaço para o aluno aprender e sentir-se a
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vontade para expressar aquilo que lhe foi passado, levando em conta suas diferenças sociais e
necessidades, sejam elas econômicas ou físicas, além de discutirmos sobre problemas
presentes em nosso cotidiano e que se encontram mesclados na obra estudada em sala de aula
(Emílio e os Lumens: o quinto poder), pelos alunos das turmas de graduação da Universidade
Federal do Piauí – campus Amílcar Ferreira Sobral.
À guisa da conclusão sugerimos ações que envolvam leitura e participação com
temáticas do interesse do educando, livros que não somente passem o assunto para os
mesmos, mas que os cativem e os prendam de tal forma que ler não seja apenas uma atividade
de sala de aula, mas sim algo prazeroso, que além de proporcionar novos conhecimentos
histórico-filosóficos, proporcionará também uma crescimento linguístico para o aluno.
MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado foi o livro Emílio e os lumens: o quinto poder, empregado em sala
de aula nos cursos de licenciatura. É uma obra educativa na forma de um romance cheio de
aventuras e mistérios com temas educativos. O objetivo é promover o incentivo a leitura, a
difusão do livro e a discussão de temáticas do interesse dos adolescentes/jovens, de acordo
com o Plano Nacional do Livro e da Leitura – PNLL/MEC. Além de envolver alunos e
professores em círculos de leitura e discussão com exposição dinâmica em slides, com
músicas, encontros pela internet e produção textual em blog sobre temas, personagens e
trechos do livro em sala de aula, auditório e espaços virtuais. A presença do autor na escola e
o acompanhamento virtual faz toda a diferença na leitura e na participação dos alunos.
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi fundamentada nas ideias do materialismo
histórico-dialético e para a realização da mesma utilizou-se o método dialético, segundo
Adorno (2012), e aplicado, conforme Enguita (1989), às questões de relação de poder, aos
problemas filosóficos, educacionais e políticos envolvendo os personagens como alusão à
desigualdade social, ao poder de influência da mídia, ao confronto de uma formação escolar
tradicional e uma formação crítica e entre os dois mundos em que transitam os personagens e
o leitor. Primeiramente, no processo de leitura foram confrontados a visão dos leitores com as
situações dos personagens com a análise do simbolismo do cenário e do discurso e
transportados para a discussão da realidade atual marcada pela desigualdade social. Em uma
segunda etapa, os leitores interagem com a produção e participação em exercícios, e uso de
mídias como blogs e participação em atividades como produção de seminários e ações em
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sala de aula como a troca de produções textuais próprias nas quais os assuntos abordados na
obra foram utilizados e discutidos.
De acordo com Neves (2013), destaca-se a obtenção de dados descritivos mediante
contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nesse tipo de
pesquisa é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva
dos participantes da situação estudada e a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos
estudados de forma dialógica, participativa. Por esse motivo, teve-se um contato direto com
os alunos possuintes da obra e consecutivamente em sala de aula, realizou-se atividades
relacionando a estória do livro com situações e problemas do nosso cotidiano.
Através da correção destas atividades e por meio de comparação por parte do professor
responsável pela disciplina, pôde-se chegar a uma conclusão de quais alunos obtiveram ou
não um auxílio maior por conta da leitura completa ou parcial da obra sugerida no início da
matéria e período letivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas correntes pedagógicas tradicionais, a metodologia de ensino é um processo
repetitivo de transmissão do conhecimento recorrente ainda no Ensino Superior em que quase
não há preocupação com a produção criativa, não são consideradas as diferenças da
capacidade de aprendizagem de cada aluno, todos são avaliados por critérios classificativos,
baseados em notas individuais que geram exclusão e, consecutivamente, a aprovação é um
esforço isolado, sem construção participativa (LUCKESI, 1994). A disciplina nas escolas e
mesmo no ensino superior em que prevalece a pedagogia tradicional é, segundo Libâneo
(1990), a mais rígida possível e sua aprendizagem dar-se de forma mecânica, verbalista,
enciclopédica e a não correspondência do aluno ao que foi transmitido é punida com a
reprovação do educando.
Quanto aos conteúdos, geralmente repassados em excesso aos alunos, são sempre
compartimentados e divididos por área do conhecimento sem uma conexão entre si e
separados da realidade social e cotidiana do educando, além de ter sua metodologia baseada
em sua maior parte na exposição verbal dos conteúdos, nos exercícios e repetições didáticas;
mantendo uma relação totalmente hierárquica entre professor e aluno dentro de sala de aula.
Na tentativa de romper com a pedagogia tradicional considerou-se importante à prática
escolar alternativa da Escola Nova associada a elementos críticos do pensamento marxiano
relacionados aos problemas sociais e políticos abordados e discutidos coletivamente em sala
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que despertassem por meio do trabalho criativo e participativo a produção intelectual e escrita
a partir da leitura da obra.
A partir da construção coletiva que questiona a realidade da vida com os elementos da
ficção processos de mudança são sugeridos e coletados e passam a surgir na forma como a
educação está sendo perpassada, questionando as contradições sociais, como a desigualdade
social ou a manipulação dos meios de comunicação social, o uso da tecnologia como controle
social, etc., ao inserir artifícios inovadores e criativos em sala de aula como objetos e obras
literárias para a não mais imposição de conhecimento por parte do professor, mas, sim, uma
aprendizagem participativa, criativa, envolvendo professor e aluno é que ocorre a sintonia
entre técnicas inovadoras sem perder a criticidade necessária, uma vez que o resultado da
aprendizagem não é individual e, sim, construído pela interpretação coletiva e a criação de
novas ideias sobre a realidade em estudo na obra literária.
A leitura participativa, a utilização de recursos teatrais, seminários e discussão em
grupo com textos instigantes e marcados por temáticas de filosofia, sociologia, que
questionam os valores, com situações a partir do cotidiano que exigem reflexão crítica são
formas inovadoras de fomentar o protagonismo dos leitores/escritores do mundo real. O uso
da literatura fantástica com temas pedagógico-filosóficos que despertem a descoberta do
mundo e promova a integração são traços de uma pedagogia que busca explicar o real baseado
no cotidiano, na experiência, na utilização de elementos da cultura literária envolvendo o real,
em situações, exercícios, e uma didática que educandos e educadoras possam mediante o
mundo fantástico da leitura concretizar a aprendizagem.
Após o término dos períodos letivos e da disciplina de Filosofia da Educação com
algumas turmas de licenciatura plena da Universidade Federal do Piauí – campus Amílcar
Ferreira Sobral, percebe-se que a utilização da obra Emílio e os Lumens: o quinto poder, tem
sim finalidade com os conteúdos programados na ementa de Filosofia da educação, e que de
acordo com John Dewey e Jean Piaget, a utilização de metodologias experimentais como
estas fazem com que não somente o assunto oferecido torne-se mais dinâmico, como também,
mais fácil de assimilar através de situações expostas na estṕria do livro.
Além de gerar um convívio melhor entre os papeis de professor e aluno dentro de sala
de aula, distancia-se assim cada vez mais do modelo limitado da pedagogia tradicional. O fato
de existir um espaço para discussão dentro de sala de aula sobre a obra utilizada enriqueceu
não somente a aula, mas principalmente o conhecimento dos alunos presentes.
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Como consequência da leitura e estudo do livro, a aprendizagem é concretizada a partir
de termos ou palavas-chave da obra literária utilizada, correspondendo assim ao resultado do
enriquecimento linguístico-filosófico, pois mais de 50 termos são registrados pelos alunos
leitores/escritores da obra não pelo simples significado das palavras, mas como categorias
com conteúdos que se referem aos problemas sociais e políticos do mundo contemporâneo.
O livro nos mostra resquícios de um mundo em que há uma imensa semelhança com o
que vivemos atualmente, nesse contexto acontece diversas coisas que fazem com que os
personagens se posicionem com relação a tais problemas, gerando assim uma participação
política e democrática da população, o que remete aos leitores uma noção básica de como
podemos e devemos nos portar diante de problemas semelhantes ocorridos em nosso
cotidiano, nos induzindo assim a agirmos como cidadãos atuantes, não somente como
eleitores, mas como desconstrutores e construtores dos direitos que cabem a nós como
sociedade. A leitura do livro nos traz uma visão diferenciada sobre os problemas políticos e
sociais que enfrentamos diariamente.
CONCLUSÕES
Referente a todo o processo conhecido e utilizado hoje em dia no campo da educação,
pode-se aferir que a mesma já realizou um avanço em comparação a educação tradicional
aplicada antigamente, mas constata-se atualmente que ainda é presente no modelo
educacional característico herdado do modelo educacional tradicional e alguns resquícios da
educação oriunda do movimento Escola Nova. Mesmo com métodos da pedagogia tradicional
que ainda permanecem inseridos no nosso modelo atual de educação, obteve-se como
resultado que a utilização da pedagogia experimental em sala de aula aliada à literatura
fictícia e a leitura crítica pode trazer resultados positivos no que diz respeito à evolução do
aluno, em seu papel no ambiente em que atua e também seu desempenho intelectual.
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RESUMO: Com o intuito de superar o ensino atual aplicado, as pesquisas educacionais têm
buscado estratégias visando metodologias diferenciadas que contemplem a aprendizagem
significativa do alunado. Nesse contexto a palestra como ferramenta didática possui uma
abordagem significativa para os discentes de forma dialogada, pois estimula a formação do
pensamento crítico, de modo que os estudantes busquem conhecer mais sobre os temas
sociais, culturais e científicos. Esse trabalho apresenta resultados de uma palestra como
instrumento motivacional, contemplando a temática “Mulheres na Ciência”, ocorrido no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, campus João Pessoa,
tendo como público alvo estudantes da graduação da área de ciências, assim como estudantes
do Ensino Médio. Ao longo da palestra, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer nomes
de diversas mulheres importantes, algumas conhecidas e outras que morreram no anonimato,
que contribuíram de maneira participativa e significativa na ciência, com feitos
extraordinários para esse desenvolvimento, que nos dias atuais, influenciam no pensamento e
prática científica. A aplicação da palestra decorreu por meio da apresentação de slides que
foram elaborados com base nas primeiras evidências da colaboração e força feminina, dando
inicio assim a uma sequência de mulheres que contribuem até nos dias atuais para esse
desenvolvimento. A pesquisa teve cunho participativo onde foram analisados os discursos dos
alunos participantes. Assim, neste trabalho a palestra assumiu um papel social possibilitando a
compreensão dos estudantes para a importância feminina nas áreas da ciência, dando assim
autonomia para esses questionamentos durante a mesma.
Palavras–chave: Palestra, ensino, mulheres na ciência.
THE SPEECH AS INSTRUMENT IN ADDRESSING MOTIVATIONAL TEACHING
THE THEME "WOMEN IN SCIENCE"
ABSTRACT: In order to overcome the current teaching applied educational research has
sought strategies to different methodologies that address meaningful learning of students. In
this context the lecture as a teaching tool has a significant approach to the students of
dialogued way, it stimulates the formation of critical thinking, so that students seek to learn
more about the social, cultural and scientific topics. This paper presents results of a lecture as
a motivational tool, covering the theme "Women in Science" held at the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Paraíba - IFPB campus João Pessoa, having as target
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students from the science area graduation as well as high school students. Throughout the
lecture, students had the opportunity to know the names of several important women, some
known and others who died in anonymity, which contributed participatory and meaningful
way in science, with extraordinary feats for this development, which today, influence in
thought and scientific practice. The application of the lecture took place through the
presentation slides that were developed based on the first evidence of collaboration and
feminine force, thus giving birth to a series of women who contribute to the present day for
this development. The research was participatory nature where the speeches of the
participating students were analyzed. In this work the lecture took on a social role enabling
the understanding of students to women's importance in science, thus giving autonomy to
these questions during it.
KEYWORDS: Lecture, teaching, women in science
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o governo brasileiro tem elaborado estratégias para melhorar o ensino
aplicado atualmente nas escolas, pois tal ensino ainda está embasado em metodologias
tradicionais que não contemplam o pensar do alunado, a exemplo da formulação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), documento este que norteia a educação básica
com sugestões para os professores aplicarem na escola essa mudança almejada, como descrita
abaixo:
“Tendo em vista as práticas tradicionalmente adotadas na escola média brasileira, o
que está sendo proposto depende de mudanças de atitude na organização de novas
práticas. Por isso, além da proposição de temas estruturadores para o trabalho de
cada disciplina, procura-se esboçar algumas sugestões de diferentes formas e
estratégias de se conduzir o aprendizado.” (BRASIL, p.13,2002).

Nesta conjuntura, várias são as estratégias que podem ser adotadas pelo professor com o
intuito de conduzir uma melhor aprendizagem, reestruturando a educação com diferentes
ferramentas que substitui o método tradicional. A palestra é uma ferramenta assertiva, pois
possibilita transmitir os conhecimentos de forma significativa e participativa, e gera
competências que são estimuladas nas novas diretrizes para o ensino médio.
Nesse processo de mudança pedagógica é imprescindível que sejam contempladas
conjuntamente diferentes ações didáticas, de cunho cultural e social desde as mais específicas
e aparentemente simples, envolvendo toda a comunidade escolar e seus entornos
(BRASIL,2002). Logo, a palestra como instrumento motivador proporciona momentos de
reflexão e aprendizado, além de fornecer habilidades com a perspectiva de estimular o
estudante tanto no raciocínio como em seu senso crítico.
Nesse contexto, abordar temas sociais tem certa relevância, pois desempenham papel
fundamental no ensino para formar o cidadão, uma vez que permite o desenvolvimento
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cognitivo do aluno no sentido de propiciar a construção do seu próprio conhecimento crítico.
Uma preocupação atual é a participação das mulheres na sociedade acadêmica.
É sabido que, desde os primórdios, a mulher ocupava uma posição familiar de serem
esposas e gerarem seus filhos, de modo que sua vivência se voltava apenas para as obrigações
com os integrantes da sua família. Juntamente com isso, a história da ciência é marcada
inicialmente pelo gênero masculino. As primeiras situações que a história cita o gênero
feminino visto em situações de ser a auxiliar do esposo ou pai que estudava as ciências nos
séculos anteriores. Posteriormente, as mulheres começam a adquirir espaço, mas, que não se
obteve todas as oportunidades de maneira favorável.
Nos últimos anos, a sociedade foi capaz de testemunhar avanços no que se refere à
inserção e à participação das mulheres no campo científico. É possível perceber que o número
de mulheres em muitas universidades do país como docentes e pesquisadoras têm aumentado
significativamente, porém ainda é notório que essa participação vem se dando de modo
dicotimizado ou ainda está aquém da masculina, no sentido que as mulheres ainda não
avançam na carreira na mesma proporção que os homens (SILVA-RIBEIRO, 2011).
Na história se tem o exemplo da física Madame Curie que obteve reconhecimentos na
ciência com o prêmio Nobel, como descrito:
“Na História da Ciência, algumas mulheres têm lugar de destaque, a exemplo da
física polonesa Madame Curie, que em 1903 tornou-se a primeira mulher a receber o
prêmio Nobel de Física e em 1911 recebeu o prêmio Nobel em Química, tornandose a primeira cientista a conquistar um segundo prêmio Nobel” (SILVA-RIBEIRO,
p.1, 2011).

Mesmo tendo atingindo reconhecimento de grande relevância lhe adveio consequências
por ser do gênero feminino e está integrada a ciência. “Marie Curie perdeu por um voto o
direito de ingressar na Academia de Ciências da França por ter uma possível ascendência
judia, por ser estrangeira, mas principalmente por ser mulher.” (SILVA apud Chassot, p.2
2011).
Partindo da premissa que as mulheres passaram por um longo processo de conquistas no
âmbito social, cultural e científico, foi escolhida a temática “Mulheres na Ciência” para ser
discutido com os estudantes, por meio de uma palestra, objetivando discutir a participação
feminina na história da ciência. O processo deu-se de maneira participativa, dialogada, em
que os próprios alunos juntamente ao palestrante foram construindo opiniões sobre o tema.
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MATERIAL E MÉTODOS
A palestra ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB), campus João Pessoa, durante o evento Ciclo de Palestra com duração de 16 horas,
desenvolvido por discente bolsistas do Programa de Educação Tutoria-PET, que também são
estudantes do curso de Licenciatura em Química. O público alvo eram estudantes da área de
ciências da natureza, assim como estudantes do Ensino Médio.
O trabalho tem por base a pesquisa participante definida por Marconi e Lakatos (2010,
p. 177), como a “participação real do pesquisador na comunidade ou grupo”, compartilhando
a vivência dos pesquisados buscando a observação dos fenômenos, do tipo qualitativa, por
meio da observação participante, pois se obteve informações com respeito ao tema em estudo,
com o intuito de possibilitar maior familiaridade com o problema levantado (GIL, 2002).
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de analisar o
contexto histórico da participação feminina dentro da ciência, assim como o crescimento e as
interferências no decorrer do tempo. A pesquisa revelou que muitos foram os feitos das
mulheres, porém as mesmas não eram referenciadas e não possuíam reconhecimento no inicio
das primeiras teorias e descobertas científica (SILVA e RIBEIRO, 2012). Assim, foi
visualizada a relevância de difundir a história da mulher na ciência, uma vez que o tema não é
discutido em sala de aula pelos professores.
A escolha da sequência dos tópicos, para que a apresentação dos slides fosse executada,
foi elaborada a partir dos relatos das primeiras evidências da colaboração feminina nas
diversas áreas científicas, dando início de forma interdisciplinar com a integração de temas
abordados na sala de aula, pelas disciplinas que envolvem história, política e sociologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante todo o processo os estudantes participaram ativamente, com questionamentos e
relatos vivenciados em seu entorno acadêmico, trazendo assim para discussão a importância
da igualdade de gêneros, sendo algo já introduzido na concepção do cotidiano dos mesmos,
possibilitando que os alunos construíssem seu pensamento crítico. Alguns tópicos foram
abordados como, por exemplo, a participação feminina nos dias atuais, o crescimento
igualitário dentro do contexto atual, e as contribuições científicas ao longo da história.
De maneira introdutória, os alunos foram indagados com o seguinte questionamento:
“Alguém aqui presente possui algum conhecimento de mulheres que fizeram história na
ciência?”. Alguns responderam que sim, outros não possuíam conhecimento. Percebeu-se que
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a maioria dos estudantes presente desconhecia as contribuições femininas no ramo científico,
e nesse momento a atividade torna-se bastante relevante para o estudo.
Em seguida, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer ilustres mulheres que
contribuíram de maneira efetiva e significativa na ciência, com grandes feitos que, até hoje,
influenciam no ramo científico. Mulheres cuja suas descobertas foram importantes nas áreas
da matemática, astronomia, química, biologia e informática.
As mulheres escolhidas e suas contribuições estão elencadas a seguir:
Maria,a Judia (alquimista) –Descobriu o enxofre através da calcinação. Foi responsável
pela criação do aparelho de destilação e do banho-maria, técnica utilizada para o controle de
temperatura no laboratório (COSTA et al, 2000);
Hipátia - teve suas contribuições na matemática e astronomia. Descobriu o densímetro,
utilizado

para

medir

a

massa

específica,

e

o

astrolábio,

utilizado

em

navegações(SILVA,2012);
Augusta Ada Byron - teve suas contribuições na área de programação. Desenvolveu a
primeira máquina analítica de cálculo (SCHWARTZ, 2006);
Manya Skalodowska (Marie Cure) – contribuiu no estudo da química. Descobriu o
elemento químico Polônio, e a radiação (SILVA, 2012);
Rita Levi - Não teve suas contribuições no ramo da biologia. Descoberta da proteína do
crescimento, nos neurônios (MCGRAYNE, 1994)
Rosalind Franklin - responsável pela descoberta do raio X, e baseou suas pesquisas no
carbono(MCGRAYNE,1994);
Maria Mayer - estudou a teoria atômica, a estrutura nuclear, e resolveu a equação da
bomba de hidrogênio( MCGRAYNE,1994);
À medida que essas histórias eram ilustradas os estudantes foram reconhecendo tais
feitos e se mostraram surpresos, como mostra o relato de um aluno a seguir:
Aluno 1: “Não fazia idéia de que todos esses acontecimentos foram desenvolvidos por
mulheres. Como por exemplo, não sabia que a criação do primeiro algoritmo foi realizada
por uma mulher; ou que o rádio atômico foi descoberto por uma mulher. É importante
conhecer essa parte da história”.
Diante disso percebe-se o quão importante foi à escolha desse tema, como proposta de
discussão em palestra, que se confirma mediante depoimentos de alunos participantes a
seguir:
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Aluno 2: “Posso destacar a importância da palestra Mulheres na Ciência a partir da
sociedade desigual que vivemos, partindo da redemocratização do nosso país, destacando
que as mulheres ganharam forças e muitas ainda lutam para ter seu espaço no campo
acadêmico e de pesquisas. Nos séculos passados mesmo com a grande desigualdade de
gênero existente naquela época, saber que muitas fizeram história com descobertas de suma
importância para a Ciência, foi bastante relevante e muito significante para mim como
estudante de ciências”.
Aluno 3: “A palestra Mulheres na Ciência é de suma importância já que com as
desigualdades históricas do país muitas mulheres foram relegadas durante séculos a papéis
secundários na sociedade. As custas de muitas obtiveram direitos a partir de lutas, mas ainda
estão longe de terem seus direitos respeitados. Ressaltar a importância dessas mulheres é um
ato de coragem numa sociedade na qual as mesmas não possuem autonomia direta sobre
nada”.
Portanto nessa atividade, a palestra assumiu um papel social e significativo, pois através
das discussões possibilitou para os estudantes a compreensão da importância feminina no
surgimento das ciências exatas da natureza, tendo em vista que, nos cursos de ambas
vertentes, ainda há uma escassez da participação e uma alta taxa de desigualdade, quando se
trata de salário, espaço e reconhecimento acadêmico, mostrando-se ser uma ferramenta eficaz
como metodologia diferenciada.
CONCLUSÕES
Quando há discussão sobre temáticas sociais no ensino, dá-se autonomia para os alunos
na formação do seu pensamento crítico que de acordo com o PCN+, é tomada como
capacidade a ser desenvolvida pelos mesmos. A palestra assumindo um papel social
possibilita a compreensão dos estudantes para a importância feminina nas áreas da ciência,
dando assim autonomia para esses questionamentos durante a mesma.
Diante dos fatos mencionados vê-se importância na discussão sobre igualdade de
gênero, pois esta temática colaborou no cerne deste trabalho. Além da valia na utilização de
diversos instrumentos, no caso a palestra, que contribua para a construção de um
conhecimento significativo no ensino.
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RESUMO: A presente pesquisa investiga, em caráter inicial, a prática da Pedagogia da
Alternância como proposta metodológica e pedagógica. Embora a pesquisa ainda esteja em
andamento, sinalizamos para as possíveis contribuições da Alternância Pedagógica na
formação dos estudantes, vislumbrada por meio das atividades no tempo-espaço-acadêmico e
tempo-espaço-comunidade com a turma de licenciandos em Educação do Campo do
IFRN/Campus Canguaretama, atualmente concluindo o 1° período de Curso. Como recorte do
estudo, trazemos, neste trabalho, os resultados preliminares, referentes à caracterização do
espaço e sujeitos investigados e à descrição e análise inicial das atividades desenvolvidas no
tempo-comunidade durante um semestre cursado pelos licenciandos. O aporte teórico do
trabalho assenta-se na área de Educação do Campo e Formação de Professores e nossa
metodologia utiliza o acompanhamento dos trabalhos e análise das falas oriundas das rodas de
socialização do tempo-comunidade. Como resultados preliminares, são apontadas algumas
estratégias de construção do conhecimento que se mostraram favoráveis, bem como algumas
dificuldades já identificadas.
Palavras–chave: Alternância Pedagógica, contribuições, formação dos estudantes, proposta
pedagógica

THE PEDAGOGY OF ALTERNATING THE DEGREE COURSE IN
EDUCATION FIELD IN IFRN/CAMPUS CANGUARETAMA: AN
INITIAL STUDY
ABSTRACT: This research investigates in initial character, the practice of Pedagogy of
Alternation as a methodological and pedagogical proposal. Although the research is still
underway, signaled for the possible contributions of Educational Alternation in the training of
students glimpsed through the activities in the time-space-academic and time-spacecommunity with the undergraduate class in Education Field IFRN/Campus Canguaretama,
currently completing the 1st period Course. As a study of the cut, bring this work, preliminary
results concerning the characterization of space and investigated subject and description and
initial analysis of activities in time-community during a semester attended by undergraduates.
The work of the theoretical framework based on the Rural Education area and Teacher
Training and our methodology uses the monitoring of work and analysis of the statements
arising from weather-community socialization wheels. As preliminary results, they point out
some construction strategies of knowledge who are in favor and some difficulties already
identified.
KEYWORDS: Pedagogical alternation, contributions, training of students, pedagogical
proposal
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INTRODUÇÃO
A defesa por uma educação de qualidade no espaço do campo tem sido, atualmente,
bandeira de luta de um coletivo de pessoas – cidadãos, movimentos sociais, educadores:

Nossa proposta é pensar a Educação do Campo como processo de construção de
um projeto de educação dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. Isto
quer dizer que se trata de pensar/projetar a educação (política e pedagogia) desde
os interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social; ou
trata-se de pensar a educação (processo universal) desde uma particularidade, ou
seja, desde sujeitos concretos que se movimentam dentro de determinadas
condições sociais de existência em um dado tempo histórico (CALDART, 2005, p.
20).

Nesse espaço de luta e resistência, os cursos voltados à educação no campo e à
formação de professores para o campo têm utilizado de uma abordagem pedagógica que se
considera adequada aos propósitos e características da educação específica para o espaço
campo: a Pedagogia da Alternância.
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo do IFRN/Campus Canguaretama, que
iniciou suas aulas no primeiro semestre de 2016, está inserido nesse contexto e faz uso dessa
abordagem pedagógica. Motivados por acompanhar os “primeiros passos” do Curso, focandose especialmente na abordagem pedagógica utilizada, a presente pesquisa objetiva realizar, em
caráter de investigação inicial, a análise da prática da Pedagogia da Alternância no referido
Curso, identificando elementos que possam contribuir para a formação de um grupo de
licenciandos da instituição no que se refere ao vínculo com o Curso/engajamento docente e à
articulação teoria/prática. Este trabalho, especificamente, traz os resultados iniciais da
pesquisa em andamento, focalizando: a descrição breve do processo de preparação do Curso,
utilizando a Alternância Pedagógica; a caracterização do espaço de investigação e dos sujeitos
pesquisados; a análise inicial das falas das rodas de socialização das atividades do tempocomunidade, desenvolvidas no 1º período do Curso.
MATERIAL E MÉTODOS
Metodologicamente, a pesquisa delineia-se com a investigação das atividades do tempocomunidade em uma turma da Licenciatura do Campo do IFRN/Campus Canguaretama
(atualmente no 1º período do Curso). Para isso, utiliza as análises: das falas nas rodas de
socialização do tempo-comunidade; dos vídeos-documentário (produzidos pelos alunos); das
respostas ao questionário e à entrevista.
Para este trabalho, fazendo um recorte na pesquisa, focalizamos: a) no desenho breve do
processo de preparação para o início do Curso com a prática da Alternância Pedagógica; b) na
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caracterização do espaço investigado e seus sujeitos; c) na descrição das atividades
desenvolvidas no tempo-espaço-comunidade durante o 1º período de Curso dos estudantes,
procedendo à análise inicial das falas durante as rodas de socialização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados preliminares da pesquisa em andamento, conforme descrito na
Metodologia, situam-se em três blocos: descrição do processo de preparação para iniciarmos
o Curso, com a abordagem pedagógica da Alternância; caracterização dos espaços e sujeitos
da pesquisa; descrição e análise inicial das atividades desenvolvidas no tempo-espaçocomunidade ao longo do semestre.
4.1

Breve retomada do processo de preparação para a prática da Alternância

Pedagógica no campus
A Pedagogia da Alternância tem sido uma proposta pedagógica abraçada pelos cursos
de licenciatura em Educação do Campo (LEdoCs), recomendada por documentos orientadores
e pelas teorizações da área (CALDART, 2005; MOLINA e SÁ, 2011). Como esse movimento
é recente em nossas práticas educacionais, as LEdoCs vêm passando por momentos de
reflexão e elaboração de suas propostas pedagógicas. Esse tem sido o movimento também na
licenciatura em Educação do Campo no IFRN/Campus Canguaretama. É uma proposta
pedagógica nova para o campus e também para os docentes da instituição. Como toda
inovação pedagógica, vem sendo permeada por momentos de diálogos, estudos, reflexões,
incertezas, angústias e novos desafios, que tem impulsionado a construção do projeto
pedagógico de Curso e, mais recentemente, as práticas com a alternância.
O processo de elaboração e implementação do Curso se inicia em meados de 2014,
passando sua escolha por uma pesquisa de demanda, que incorporou diálogos com a
comunidade externa e com instituições com experiência nessa forma de oferta. Ao longo de
2015, com a formação de um grupo de trabalho – formado por professores e técnicos – o
projeto pedagógico de curso foi elaborado. Tal processo de elaboração contou com momentos
de estudo e discussões teóricas, visitas técnicas, participação em eventos na área e um curso
de capacitação. Durante o período, a Pedagogia da Alternância, foi um tema que se destacou
para o grupo, pelos desafios da novidade e pela falta de experiência com a temática.
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No primeiro semestre de 2016 o Curso se inicia e a alternância pedagógica vêm sendo
posta em prática.
4.2

Caracterizando o lócus de pesquisa e seus sujeitos

O município de Canguaretama está situado ao sul do estado do RN e, na microrregião
do Litoral do Sul, da qual é integrante, inclusive constituindo-se constitui como o município
mais populoso (IFRN, 2015), dentre Arês, Baia Formosa, Espírito Santo, Goianinha,
Montanhas, Pedro Velho, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Vila Flor. Diante de
suas especificidades, Canguaretama se apresenta como um centro de economia e de mediação
entre os municípios da localidade, concentrando na região a praia da Pipa, uma das mais belas
praias do Estado que, inclusive, conduz à localidade milhares de turistas por ano.
Inserido nesse contexto, o Campus Canguaretama viabiliza o encontro de diversas
etnias, mentes e ideias, concretizando, assim, o seu status de Campus da Diversidade.

É mister ressaltar que no entorno do Campus Canguaretama, situam-se diferentes
comunidades tradicionais, nomeadamente as indígenas, quilombolas, ciganos e
pescadores, como as comunidades indígenas Catu e Sagi, em Canguaretama, e
Baía Formosa, respectivamente; e os quilombolas (comunidade Sibaúma, em
Tibau do Sul; Arisco dos Pires em Jundiá) (IFRN, 2015).

De início, foram 40 vagas ofertadas pelo campus: vinte (20) vagas para a habilitação em
Matemática e vinte (20) vagas para a habilitação em Ciências Humanas e Sociais. Levando
em consideração uma pequena taxa de evasão, hoje a referida licenciatura conta com 38
matriculados, dos quais (22) ingressos por cotas e dezesseis (16) por ampla concorrência.
No que se refere ao gênero, são vinte e quatro (24) homens e quatorze (14) mulheres.
Sobre a vinculação dos licenciandos com o campo, de acordo com os registros
acadêmicos, quinze alunos (15) moram na Zona Rural da região. Embora os demais morem
em espaços considerados urbanos, identifica-se forte ligação destes com o espaço rural,
característica que pode estar relacionada tanto com a proximidade territorial, quanto com os
vínculos com familiares que permanecem no espaço rural (no campo).

Os alunos são

oriundos de diversos municípios da microrregião: Pedro Velho, Montanhas, Goianinha, Passa
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e Fica, Bahia Formosa, São José de Mipibu e Jundiá. Assim, uma questão pertinente para o
planejamento inicial e contínuo do curso, é o tempo e custo do deslocamento para o espaçoacadêmico.
Sobre atividades profissionais e/ou remuneradas, ao final de agosto de 2016, verificouse o seguinte: onze (11) discentes bolsistas (quatro (04) bolsistas de trabalho e sete (07)
bolsistas de pesquisa); quatro (04) discentes que atuam como professores da rede pública de
ensino; três (03) trabalhadores autônomos; um (01) Policial Militar; uma (01) técnica em
enfermagem; nove (09) contém vínculo empregatício (empresas públicas e privadas) e nove
(9) apenas estudam ou trabalham com algum outro tipo de atividade remunerada não
informada.
O perfil e/ou trajetória formativos dos estudantes é bastante heterogêneo, assim como a
idade do grupo. Há estudantes com idades entre dezessete (17) e cinquenta (50) anos. Assim
como também há estudantes que acabaram de concluir o ensino médio, outros que já têm
alguma graduação e/ou curso técnico e alunos que estão voltando a estudar, depois de algum
tempo fora da educação formal.
4.3

As atividades do tempo-espaço-comunidade durante o 1º período de Curso

De acordo com o desenho curricular do Curso, as atividades do tempo-espaçocomunidade se concentram em uma única semana de cada mês, totalizando no decorrer do
semestre, quatro semanas. Esse formato materializa a carga-horária prevista no Projeto
Pedagógico de Curso (IFRN, 2015): 75% para as atividades do tempo-espaço-acadêmico e
tempo-espaço-retorno e 25% para o tempo-espaço-comunidade. O tempo-espaço-retorno foi
pensado, dentro da Pedagogia da Alternância, como uma forma de viabilizar um espaço mais
sistemático para refletirmos sobre o que seria desenvolvido no tempo-espaço-comunidade,
dando assim, maiores possibilidades de articulações entre os diferentes tempos pedagógicos.
Conforme planejado pelo corpo docente, no primeiro semestre letivo, os alunos
escolheram uma comunidade (vilarejo, povoado e/ou município), sobre a qual construíram um
diagnóstico envolvendo aspectos históricos, culturais, econômicos e educacionais. Além
disso, para cada uma das habilitações foram propostas articulações com as questões estudadas
nas disciplinas específicas.
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As informações e aprendizagem sobre essas comunidades, convergiram para a produção
de um vídeo-documentário e como atividade de fechamento do diagnóstico, os alunos
socializaram o material produzido, exibindo-o na comunidade. Vale registrar que os
professores do curso visitaram as comunidades, junto com os alunos, desenvolvendo ao
mesmo tempo o papel de orientador das atividades; mediador do processo formativo dos
licenciandos e investigador sobre a comunidade e sobre as possibilidades de mediação da
aprendizagem dos educandos.
No início do semestre, sob a orientação dos professores, os estudantes organizaram-se
em grupo para a realização das atividades. A divisão dos grupos deu-se de acordo com as
comunidades de vínculo dos estudantes (moradia, familiaridade ou trabalho) ou de
proximidade de seus locais de residência. Ao todo, foram investigadas 12 comunidades da
Microrregião do Litoral Sul do RN.
Escolhidas as comunidades, foram propostos blocos de investigação e questões a serem
pesquisadas, sistematizadas em roteiros de pesquisa. A cada semana de tempo-comunidade,
os alunos investigavam alguns aspectos solicitados, aproximando-se cada vez mais das
comunidades e aprofundando os conhecimentos sobre elas. Esse processo reflexivo, sobre os
locais já conhecidos por eles, agora utilizando os conhecimentos teóricos do Curso, parecem
ter contribuído, de acordo com as falas oriundas das rodas de socialização, tanto para tornar
mais “concreto” os conhecimentos de algumas Disciplinas, como para iniciar um processo de
análise crítica das realidades existentes nas diferentes comunidades.
Sobre as dificuldades encontradas no percurso, destacaram-se nas falas: difícil
integração entre alguns dos blocos pesquisados; orientação dos professores, por vezes, não
convergente quanto aos objetivos da investigação; dificuldade técnica na elaboração e edição
do vídeo-documentário; tempo escasso para a conclusão do processo investigativo. Sobre os
dois últimos aspectos, pensamos que ajustes práticos podem ser realizados, tanto no suporte
técnico para preparação dos vídeos utilizando os laboratórios de informática da instituição,
quanto na revisão do volume de ações/tarefas que se somam às atividades do tempoacadêmico para os estudantes. Sobre os dois primeiros aspectos, compreendemos a
necessidade de ajustes pedagógicos na construção/encaminhamento no sentido de uma
construção mais coesa e compartilhada, inclusive, junto ao grupo de alunos, com eixos e
tarefas mais integradas. Identifica-se, neste ponto, o desafio da integração de conhecimentos
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de áreas diferentes e de construção compartilhada. A identificação aponta para a necessidade
de que seja melhor investigado em próximas etapas de nosso estudo.
Quanto aos resultados positivos do tempo-comunidade no semestre – em avaliação
conjunta com a turma – a qualidade do vídeo produzido, materializando os saberes
construídos junto aos “atores” das comunidades, destacou-se como ponto forte, sinalizando
para sua potencialidade como recurso sistematizador, que exigiu grande capacidade
relacional, de análise e de síntese. Aliado a isso, a oportunidade de “vivenciar” (segundo a
fala dos alunos) alguns dos conhecimentos teóricos estudados, o que dificilmente seria feito
sem o tempo-comunidade. Esse último aspecto, que será investigado com mais precisão nas
etapas subsequentes desta pesquisa, merece destaque e parece ser um sinalizador de uma
possível contribuição na articulação entre saberes teóricos e práticos do repertório de saberes
dos estudantes em formação.
Por fim, a exibição do vídeo nas comunidades, cumpriu – para alguns grupos – a
função de aproximação com esses locais e como forma de (auto)reconhecimento dos
“personagens” como sujeitos de história e luta em seus espaços de origem. Compreendemos
que, para este aspecto, a divulgação e sensibilização de mais moradores das comunidades para
os momentos de exibição podem ser frutíferos para a ampliação do diálogo inicialmente
estabelecido.
CONCLUSÕES
Com os primeiros resultados da pesquisa em andamento, traçamos o perfil do grupo
investigado, o que poderá nos dar subsídios para a pesquisa no intercruzamento de
informações em etapas posteriores. Além disso, a análise inicial do andamento do 1º período
do Curso nos permitiu identificar alguns elementos que sinalizaram para uma contribuição da
Alternância Pedagógica para a formação dos licenciandos e também para as comunidades
com as quais estabelecemos relações. Algumas dificuldades e, consequentemente, as
necessidades de ajustes também foram identificadas, o que nos trouxe, não só pontos de
reflexão para ajustamento didático da proposta, mas itens que carecem de uma investigação
mais refinada dentro da pesquisa.
Nesse sentido, temos desafios importantes para a reflexão dessa contextualização,
visando, principalmente, a construção de novos saberes no âmbito da Alternância Pedagógica
como proposta metodológica no campus Canguaretama.
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Espera-se que os resultados do estudo possam contribuir: a nível local, com o
aperfeiçoamento da prática da Pedagogia da Alternância contribuindo para a consolidação da
referida Licenciatura no campus Canguaretama; no âmbito das pesquisas da área, contribua
para ampliar o escopo dos estudos que se debruçam sobre a formação de professores do
espaço campesino.
Por fim, essa articulação viabilizará o engajamento e a percepção das próximas turmas
na referida licenciatura da instituição, conceituando suas reflexões e facilitando o
desenvolvimento e o amadurecimento da formação desses professores.
REFERÊNCIAS
ANTUNES-ROCHA. M. I. MARTINS, M. F. A. Diálogo entre teoria e prática na Educação do
Campo: tempo-escola/ tempo-comunidade e a alternância como princípio metodológico para a
organização dos tempos e espaços no Curso de Licenciatura em Educação do Campo. In: MOLINA,
M.C. SÁ, L.M. Licenciaturas em Educação do Campo: registros e reflexões a partir das
experiências-piloto (UFMG; UNB; UFBA; UFS). Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

CALDART, R. S. Elementos para construção do projeto político e pedagógico da Educação do
Campo. In: Cadernos temáticos: Educação do Campo. Curitiba: SEED-PR, 2005.

CORDEIRO, G.N.; REIS, N.S.; HAGE, S. M. Pedagogia da Alternância e seus desafios para
assegurar a formação humana dos sujeitos e a sustentabilidade do campo. Revista Em Aberto,
Brasília. v. 24. n.85, Abril. 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE. Projeto pedagógico do curso superior de licenciatura em educação do campo. Resolução
10/2016 – CONSUP/IFRN, de 28/03/2016.

JESUS, José Novais de. A pedagogia da alternância e o debate da educação no/do campo no estado de
Goiás. Revista NERA (UNESP), v. 18, p. 07-20, 2011.

Artigos

Ciências Humanas

12608

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

MOLINA, M.C. SÁ, L.M. A licenciatura em Educação do Campo da Universidade de
Brasília: estratégias político-pedagógicas na formação de educadores do campo. In:
_____________. Licenciaturas em Educação do Campo: registros e reflexões a partir das
experiências-piloto (UFMG; UNB; UFBA; UFS). Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

Artigos

Ciências Humanas

12609

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

“A PRINCESA DO JURUÁ”, A HISTÓRIA E A MEMÓRIA: experiências
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RESUMO: A produção historiográfica que toma como objeto a cidade tem sido renovada
pelas correntes epistemológicas, assim como outros campos do conhecimento historiográfico.
Neste esforço de entender a urbe, a história oral – enquanto metodologia que toma como base
os depoimentos memorialísticos de moradores – tem desempenhado papel significativo. Neste
trabalho, objetivamos abordar nossa experiência de construção de uma memória urbana a
partir da composição de um conjunto de depoimentos de moradores de Eirunepé – AM, sobre
o passado da cidade. Metodologicamente lançamos mão da metodologia da história oral e da
pesquisa etnográfica. Os resultados ora apresentados apontam para os limites e possibilidades
da história oral na produção do conhecimento histórico sobre a cidade.
Palavras–chave: história oral, cidade, depoimentos, fontes históricas

THE PRINCESS JURUÁ, HISTORY AND MEMORY: experiences of
building a historical memory Eirunepe – AM
ABSTRACT: The epistemological currents, as well as other fields of historiographical
knowledge have renewed the historiography that takes as its object the city. In this effort to
understand the metropolis, oral history - as a methodology that builds on the memoirs
testimonials from residents - has played a significant role. In this work, we aim to address our
experience of building a historical memory left the composition of a set of testimonials from
residents of Eirunepé - AM on the city's past. Methodologically we lay hold of the
methodology of oral history and ethnographic research. The results presented here indicate
the limits and possibilities of oral history in the production of historical knowledge of the city.
KEYWORDS: oral history, city, depositions, historical sources
INTRODUÇÃO
As primeiras informações – postas nas memórias dos moradores – dão conta de que a
atual cidade de Eirunepé – AM, teria sido fundada no final do século XIX, por consequência
da migração de nordestinos à região Amazônica. Sendo que estas migrações estariam ligadas
a alguns fatores, tais como conflitos agrários e secas prolongadas, teriam sido alguns dos
fatores da migração dos nordestinos para a Amazônia e para o Vale do Juruá, a fim de
explorarem a borracha durante aquele período comumente chamado de “primeiro ciclo da
borracha” (NASCIMENTO, 1998). A cidade de Eirunepé, portanto, é um município do estado
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do Amazonas com 33.580 mil habitantes, é um dos municípios mais distante de sua capital,
cerca de 1.160 km de distância em linha reta e cerca de 3.800 km, quando a medida se trata da
medida fluvial (PRASAD et al, 2015).
Nestes termos, empreendemos o Projeto de Pesquisa “A ‘Capital do Juruá’, entre a
Memória e a História: um olhar para a construção histórica de Eirunepé – AM”, desenvolvido
no âmbito do PADCIT/PPGI/IFAM/2016. Tal projeto objetiva empreender um estudo
historiográfico acerca da construção histórica da Cidade de Eirunepé – AM, num período
compreendido entre 1877 (data da criação do Distrito de Juruá) e 1955 (data em que são
desmembrados os distritos de Envira e Ipixuna), relacionando esta construção com (a) a
navegação fluvial no Rio Juruá, (b) a exploração da borracha, (c) a migração, (d) as relações
de trabalho, (e) as relações interétnicas, (f) a atuação de missionários cristãos, (g) a ação de
agentes políticos, (h) as políticas públicas higienistas e modernizantes da República. Para
tanto, estamos fazendo uso do aparato epistemológico (teoria e metodologia) do
conhecimento histórico, debruçando-nos sobre a documentação disponível, tomada como uma
memória do passado não apenas desta cidade, mas também do Rio Juruá e da região ligada a
ambos. A nossa pretensão tem sido reunir (a) relatos de viajantes, (b) relatórios de presidentes
de província, (c) fontes cartoriais, (d) fontes jornalísticas e/ou periódicos, (e) fontes judiciais,
(f) relatórios de expedições científicas, (g) fotografias, (h) leis federais/estaduais/municipais,
(i) fontes eclesiásticas, (j) relatos orais e demais documentos existentes, a fim de que estes
possam nos oferecer uma interpretação do passado.
O texto que ora apresentamos é resultado da operacionalização do projeto acima
referido, a partir da realização de entrevistas, partindo da metodologia da História Oral. Tratase, pois, de um relato de experiência que nos leva perceber o potencial que as fontes orais,
uma vez que podem permitir trazer para o presente aqueles homens e mulheres que viveram
no passado e que – ao desbravarem a grande floresta, enfrentarem as adversidades naturais e
sociais, serem explorados por maus patrões e/ou expulsos de suas terras - foram os
responsáveis pela construção histórica do que hoje conhecemos como Eirunepé, a “Capital do
Juruá”. São, pois, as memórias da população eirunepeense que estão sendo captadas e que
servem à (re)construção do passado desta cidade, a partir do trabalho historiográfico.
MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente fomos à procura de pessoas que possivelmente poderiam colaborar com
o projeto e, nisto, procuramos pessoas antigas para deporem. Assim, tivemos, por meio de
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familiares e amigos, alguns nomes de pessoas e o catalogamos em uma lista de possíveis
depoentes. Fomos à procura das pessoas cujos nomes tínhamos catalogados e assim fizemos o
primeiro contato. Este contato foi satisfatório, pois todos se disponibilizaram a ser
entrevistados por nós.
As entrevistas foram realizadas poucos dias após a data combinada. Todas elas foram
realizadas na casa dos depoentes, muitas vezes em varandas, por ser um local arejado e outras
vezes na sala. Por não dispormos de aparelho de gravação de áudio e nem de filmadoras,
utilizamos nossos celulares, que variavam com uma câmera de 5MP a 13MP, com
configuração de 720p a 1080p, mesmo com essas configurações de vídeo o áudio ficou com
um nível de ruído alto.
O próximo passo foi a digitação das entrevistas, à qual procedemos. Nesta parte do
trabalho, encontramos como principal desafio a reprodução integral da fala dos depoentes,
bem como aquelas expressões que – mesmo não sendo faladas – dizem alguma coisa sobre o
sujeito ou a situação descrita.
Após a transcrição das entrevistas, passamos à revisão e formatação do texto, processo
no qual tentou-se estabelecer um padrão mínimo de alinhamento, espaçamento, uso de fonte e
logomarca institucional. Deste processo – ainda em fase de conclusão – resultarão
depoimentos significativos sobre o passado da cidade de Eirunepé - AM.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A história oral como método de pesquisa
Percebida como “uma metodologia histórica que trabalha com depoimentos orais,
realizando entrevistas a partir das quais o historiador constrói suas análises” (SILVA; SILVA,
2012), a História Oral possui uma relação bastante significativa com (a) a tecnologia e (b)
com a Memória. No que tange à tecnologia, fala-se especificamente do surgimento do
gravador de voz, quando foi possível a realização do registro da memória das pessoas sobre
determinados acontecimentos ou sobre as histórias de vida daqueles sujeitos. Sobre as
entrevistas empreendidas a partir da metodologia da História Oral, estas são classificadas em
“entrevistas temáticas”, entendidas como aquelas “que versam prioritariamente sobre a
participação do entrevistado no tema escolhido” ou “histórias de vida”, sendo que os sujeitos
detalham suas vidas para o pesquisador (ALBERTI, 2005).
O objetivo do projeto ora em discussão é justamente o de recuperar memórias e
experiências daqueles sujeitos que detém lembranças sobre a construção histórica da cidade
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de Eirunepé – AM. Nestes termos, Silva e Silva (2012) chamam a atenção para o fato de que
o seguimento desse “modelo de entrevista a parti da história de vida do depoente” se
englobou na história social, política, econômica e cultural, o que pode nos oferecer suporte
significativo para a construção histórica de Eirunepé.
A História Oral mantém uma relação intrínseca com a Memória, percebida como “a
propriedade de conservar certas informações, propriedade esta que se refere a um conjunto de
funções psíquicas que permitem ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas,
ou reinterpretadas como passadas” (SILVA; SILVA, 2012). Nestes termos, estas informações
são acessadas por meio daquilo que nos informa Alberti (2005) sobre os procedimentos
técnicos para a realização de uma (ou várias) entrevistas no âmbito de projetos de pesquisas
historiográficas em cujas bases esteja a metodologia da História Oral.
Entre a teoria e prática
Com a missão de construirmos uma memória histórica dos moradores de Eirunepé –
AM, a partir dos preceitos epistemológicos da História Oral, fomos à campo. A primeira das
tarefas a serem realizadas foi a identificação daquelas pessoas que poderiam deter
significativas memórias da construção histórica da cidade. Para esta etapa do trabalho,
contamos com a ajuda de amigos, familiares e outras pessoas conhecidas e conhecedoras.
Através de sua ajuda, foi possível a identificação preliminar de pessoas que pudessem dar
depoimentos sobre o passado da urbe.
O próximo passo foi o contato prévio com os potenciais entrevistados, dos quais obtevese resposta afirmativa para quase todos. Seguiu-se a isto a realização das entrevistas. Disto,
tem-se o seguinte: ao passo em que estávamos em frente ao entrevistado tínhamos que
organizarmos um local segundo a disponibilidade do indivíduo. “Local”, eis a questão! A
maioria dos locais eram abertos e com muitos ruídos. Não tínhamos material apropriado para
a entrevista. Não tínhamos, aparelhos de gravação de áudio, filmadora digital, microfone ou
outro meio que pudesse ajudar em uma gravação de qualidade. Então, a única alternativa foi
nossos próprios celulares, que às vezes no meio de algumas entrevistas, os mesmos
descarregavam, sem contar que não tínhamos um suporte – tripé para que os celulares
ficassem firmes em um local. Nestas condições, alguém da equipe ou outra pessoa segurava o
celular, do que isto resultava em uma gravação trêmula.
Feitas as entrevistas, passamos à digitação daquilo que havia sido falado pelos
depoentes. Nesta fase do trabalho, necessita-se de tempo e paciência, uma vez que pode-se ter
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um áudio difícil de ser compreendido, o que requer sua audição mais de uma vez. Em outros
casos, foi necessário que retornássemos ao entrevistado, para que o mesmo falasse novamente
sobre determinado tópico de sua entrevista, em virtude de um não entendimento ou até
mesmo de uma não compreensão da gravação posta no material inicial. O passo seguinte foi a
revisão e edição do texto resultante da entrevista.
Considerando que já estamos na fase final de composição do conjunto de depoimentos
orais sobre a construção histórica de Eirunepé – AM, realizamos – até o presente momento –
9 (nove) entrevistas. Destas, 7 estão devidamente digitadas e editadas e 2 estão – até a
presente data de 18.09.2016 – a serem digitadas. Ainda há mais três pessoas que ainda não
foram localizadas para serem entrevistadas. Todavia, tendo em vista todo material que já
dispomos, consideramos significativa a gama de informações já disponíveis sobre o passado
de Eirunepé – AM, postos nas memórias daqueles depoentes e que servirão à uma posterior
escrita historiográfica sobre essa cidade.
CONCLUSÕES
A realização deste trabalho nos faz perceber os limites e as possibilidades enfrentadas
pelo pesquisador que lança mão da metodologia da História Oral. Contudo, chama a nossa
atenção o interesse dos entrevistados em deporem sobre o passado de sua cidade. Nisto, todos
têm se mostrado colaborativos com a escrita de uma história de seu município e apoiam,
dando sugestões e (re)produzindo suas memórias.
Mediante a atual situação do projeto acima referido, vemos neste trabalho que a
experiência de bolsista e voluntários tem sido inovadora na maneira de ver a sociedade e
entendê-la. Ademias, o projeto tem ampliado a nossa formação acadêmica e profissional, uma
vez que está nos proporcionando uma formação cidadã (através do conhecimento do passado
de nossa cidade e, por consequência, de nossa própria história) e despertando o nosso
interesse pela pesquisa técnica científica. Daí este trabalho atua fazendo com que a história de
Eirunepé – AM seja percebida em toda a sua importância para a formação acadêmica e na
maneira de compreender a sociedade atual, num movimento que nos possibilita a percepção
do “porquê” dela ser assim hoje, e como a sua construção histórica afetou – e ainda afeta - os
nossos costumes e cultura no tempo presente.
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RESUMO: Este trabalho apresenta um relato de experiência do Projeto de Pesquisa “Os
conhecimentos químicos e o cotidiano: reflexões e possibilidades de abordagens”, do IFAL.
As atividades foram centradas na utilização de métodos de ensino onde se predominava a
contextualização da disciplina de química e a sua interdisciplinaridade com as demais ciências
da natureza. Tais tiveram como objetivo servir de alternativa aos processos tradicionais de
construção do conhecimento, visando despertar o interesse dos educandos pela matéria e
conteúdos envolvidos. Percebeu-se que, muitas vezes, a utilização de estratégias tradicionais
pode contribuir fortemente para a falta de interesse de alunos e professores. Assim, novas
metodologias e estratégias de ensino são fundamentais no estabelecimento de uma nova
perspectiva para o ensino e a aprendizagem. Nesse sentido, destaca-se a importância de o
docente lançar mão de atividades diferentes daquelas utilizadas tradicionalmente, fazendo
correlações com o dia a dia do aluno e com as demais áreas do conhecimento, de modo que o
educando possa sentir-se estimulado e envolvido com o conteúdo que se deseja transmitir.
Palavras–chave: Ensino de química, contextualização, interdiciplinaridade.

CHEMISTRY, THE EVERYDAY AND INTERDISCIPLINARITY: A
CASE REPORT
ABSTRACT: This paper presents an experience report of the Research Project "The
chemical knowledge and the daily: reflections and approaches of possibilities," the IFAL. The
activities were focused on the use of teaching methods where predominated the context of
chemistry discipline and its interdisciplinary with the other natural sciences. These were
intended to serve as an alternative to traditional processes of construction of knowledge,
aiming to arouse the interest of students in the subject and involved content. It was noticed
that, often, the use of traditional strategies can greatly contribute to the lack of interest of
students and teachers. Thus, new methodologies and teaching strategies are essential in
establishing a new approach to teaching and learning. In this sense, it highlights the
importance of the teacher to resort to activities other than those traditionally used, making
correlations with the daily life of the student and with other areas of knowledge, so that the
student can feel stimulated and involved with the content that you want to convey.
Keywords: Chemical teaching, contextualisation, interdisciplinarity.
INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios para os educadores, hoje, diz respeito à adoção de práticas
pedagógicas que cativem e motivem os alunos, despertando nesses o interesse pelas aulas. Por
isso, muito se discute sobre a necessidade de o docente inovar em suas práticas em sala de
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aula e de se promover mudanças no ensino e na transmissão dos conteúdos. Porém, por mais
debatidas que sejam essas alterações, observa-se que a maior parte dos profissionais de
educação ainda encara as novas estratégias de ensino como um verdadeiro paradigma,
opondo, por vezes, resistência a essas novas metodologias, efetivando-se a manutenção das
antigas e monótonas aulas puramente expositivas, nas quais o docente é o único a falar e a
expor o conteúdo de aula.
Nesse cenário, não é raro que em muitas escolas a disciplina de química no ensino
médio tenha dado relevância a abordagem de conceitos de maneira fragmentada e
descontextualizada ou por meio do uso de métodos de ensino que se baseiam apenas em
cálculos matemáticos e memorização de fórmulas.
Essa situação, por vezes, ocasiona o acúmulo de informação sem apresentar aos alunos
uma aprendizagem significativa que implique na aplicação cotidiana do conteúdo. Essa
fragmentação dos conteúdos químicos em relação aos demais conhecimentos disciplinares
pode ser um dos responsáveis pela rejeição da disciplina pelos estudantes, dificultando, assim,
o processo de ensino-aprendizagem (LIMA, 2000).
De acordo com Lessa (2013) o ensino de química nas escolas tem apresentado
deficiências, como por exemplo, a falta de interesse dos discentes e dificuldades desses
quanto ao entendimento dos conteúdos, fato que vem se comprovando com o baixo
rendimento escolar na matéria. O autor defende que tais problemas são originados, em parte,
devido à forma com que a abordagem dos conteúdos é feita na escola, ao excesso de
conteúdos em pouco tempo, à dependência do livro didático, à falta de estrutura para
realização de aulas práticas, entre outros fatores que afetam a educação, resultando no
desinteresse pela disciplina de maneira geral; em sua pesquisa, ele destaca como consequência
de tais fatores o desgosto pela Química e também a ausência de entendimento de como ela se
aplica à vida.
Segundo Sá & Silva (2008) a abordagem da química relacionada à vivência dos alunos
e a um estudo interdisciplinar são promotores de uma aprendizagem ativa e significativa, pois
na prática pedagógica a contextualização e a interdisciplinaridade “alimentam-se”
mutuamente.
Para se atingir essa relação, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(Brasil, 1999) sugerem a utilização de temas para contextualização do conhecimento químico
e estabelecimento de inter-relações deste com os vários campos da ciência. Porém, o que se
observa é que nem sempre essa orientação é seguida e os temas da química continuam a
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serem trabalhos de forma arcaica, sem a presença de inovações que levem o aluno a se sentir
desmotivado a compreender a disciplina e os fenômenos que o cercam.
Assim, no presente trabalho, relata-se a experiência desenvolvida pelo Projeto de
Pesquisa “Os conhecimentos químicos e o cotidiano: reflexões e possibilidades de
abordagens”, do IFAL – Campus Maceió, que teve como objetivo compreender a importância
destes de uma aprendizagem pautada numa abordagem contextualizada e multidisciplinar em
sala de aula como estratégia de aprendizado.
MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se a pesquisa aplicada e exploratória in loco, com professores e alunos, através
da aplicação de questionários abertos, atividades descritivas, entrevistas semiestruturadas, e
observações gravadas em áudio e vídeo. Realizou-se ainda uma coleta de dados estruturada
por meio de formulários fechados. Em ambas as etapas, objetivou-se obter um feedback, tanto
dos estudantes como dos docentes, acerca da realidade do ensino da disciplina de química nas
escolas públicas de ensino médio, além de identificar as principais metodologias adotadas
pelos professores para transmissão dos conteúdos.
Como fonte de embasamento teórico foram enfatizados documentos oficiais e artigos
científicos, além de dissertações que tratavam da importância da contextualização e da
interdisciplinaridade no ensino.
Após levantamento das obras na literatura e da aplicação dos instrumentos de pesquisa,
desenvolveu-se o procedimento seleção das informações mais relevantes para se atingir os
objetivos previstos no Projeto.
O público-alvo das atividades foram os estudantes do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) do
IFAL – Campus Maceió.
As atividades in loco realizadas com os alunos foram divididas em duas etapas: a
primeira, constituída da parte teórica, que visou revisar os conteúdos de química a serem
abordados nas práticas contextualizando com o cotidiano do aluno e a segunda, onde foram
desenvolvidas atividades experimentais que envolviam assuntos da disciplina de Química do
ensino médio.
Na parte experimental, priorizou-se a adoção de procedimentos que, para serem
desenvolvidos, utilizavam matérias de baixo custo, acessíveis aos estudantes. Dentre os
experimentos desenvolvidos e seus respectivos temas da química contextualizados, destacamse: indicador ácido-base com repolho roxo (teoria ácido-base e escala de pH), teste de chama
(modelos atômicos e tabela periódica), coluna de densidade (densidade e massa específica),
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construção de pilha elétrica simples (oxirredução), produção de biodiesel e de sabão (reações
orgânicas).

Figura 1. Registro online da “I Feira de Química e Suas Tecnologias do IFAL”. Disponível
em: <http://migre.me/uSe2X>. Acesso em 01 de set. 2016.
Propôs-se, ainda, aos alunos o desenvolvimento de jogos lúdicos, maquetes, recursos
audiovisuais e de um seminário integrador como estratégia multidisciplinar, que culminou na
realização do evento “I Feira de Química e Suas Tecnologias do IFAL – Campus Maceió”
(Figura 1). Ao final dessas atividades foram aplicados questionários, a fim de se verificar a
percepção dos estudantes em relação às atividades propostas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando questionados sobre os aspectos negativos relacionados às aulas de Química, o
feedback obtido por parte dos estudantes foi de que, geralmente, se prevalece a ausência de
variação metodológica na abordagem dos conteúdos da disciplina por parte dos professores
(Figura 2). Do total de alunos entrevistas (98), apenas 19% afirmou gostar da disciplina de
química e os demais classificaram as aulas como “chatas”, “monótonas”, “entediantes” e
“cansativas”.
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Quando questionados sobre as dinâmicas de ensino adotadas pelos professores,
observou-se a prevalência de aulas expositivas, seminários e trabalhos em grupo (Gráfico 1).

Figura 2. Avaliação dos estudantes das aulas de Química. Acervo do Projeto (2015).
Conforme se observa no Gráfico 2, quando questionados sobre a capacidade de, a partir
das aulas ministradas pelos professores, ter condições de fazer relações com o cotidiano e com
outras disciplinas, apenas 17% dos alunos afirmou conseguir correlacionar os conteúdos com
o dia a dia e 12% disse que vislumbra relações entre a química e outras áreas do
conhecimento.
Gráfico 1. Dinâmicas de ensino adotadas pelos professores de Química.

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
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Gráfico 2. Percentual de alunos que conseguem correlacionar conteúdos com o cotidiano.

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
Um total de, apenas, 18 dos 98 alunos disse sentir-se motivado a aprofundar os
conhecimentos de Química a partir das aulas ministradas por seus professores.
Após o desenvolvimento das atividades que aproximavam os conteúdos da Química
com o cotidiano do estudante e que relacionavam a disciplina com outras áreas do
conhecimento, coletou-se, mais uma vez, a opinião dos estudantes, de modo a comparar os
feedbacks obtidos antes e depois dessas ações, sendo possível, assim, observar até que ponto a
contextualização e a interdisciplinaridade proposta nas atividades podem despertar o interesse
dos mesmos pelos conhecimentos químicos.
Do total de respondentes do segundo formulário aplicado (82), 85% afirmou que as
atividades desenvolvidas pelo projeto contribuíram para uma aprendizagem mais efetiva da
disciplina de Química. 80% dos alunos afirmaram ter conseguido correlacionar a química
com o cotidiano a partir das ações do projeto e 73% assinalou “ter conseguido identificar
relações com as ciências da natureza” nas atividades desenvolvidas. Dos 82 estudantes, 48
afirmaram ter se sentido estimulados a saber mais sobre os conteúdos abordados e 65
classificaram as atividade como “muito interessantes”. 74 alunos assinalaram a opção “sim”
quando questionados se gostariam que seus professores adotassem os mesmos métodos de
ensino experimentados pelo projeto.
Esses resultados confirmam que a experimentação e a adoção de metodologias lúdicas,
as quais aplicam os conceitos aprendidos em sala de aula no laboratório e aproxima os
assuntos teóricos da prática do estudante, respectivamente, reforçam o aprendizado dos alunos
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de maneira eficaz. Essas metodologias, aliadas ao pilar da contextualização e da correlação
com outras áreas do conhecimento possibilita aos discentes uma permanente construção do
conhecimento. Assim, constata-se a necessidade de se estabelecer um plano de ação focado
em aulas experimentais e visuais, onde se busque atribuir significados concretos e próximos
do dia a dia do estudante aos conteúdos que estão sendo trabalhado em sala de aula, para que
assim os alunos do ensino médio possam fixar melhor os conteúdos vistos em sala de aula, de
modo a proporcionar a esses um aprendizado mais significativo e duradouro.
A partir da análise dos dados, observa-se que, utilizando o lúdico, despertou-se o
interesse dos educandos em relação às abordagens da disciplina, o que confirma, portanto, a
eficácia da estratégia de adotar tais metodologias. Nesse sentido, destaca-se a importância de
o docente lançar mão de atividades diferentes daquelas utilizadas tradicionalmente, de modo
que o educando possa sentir-se estimulado e envolvido com o conteúdo que se deseja
transmitir.
CONCLUSÕES
Acredita-se que, muitas vezes, a utilização de estratégias tradicionais pode contribuir
fortemente para a falta de interesse de alunos em relação às aulas e os conteúdos. Desse
modo, com a introdução da contextualização e da interdisciplinaridade nas aulas de Química o
professor pode facilitar o processo de aprendizagem e despertar o interesse do aluno pelo
estudo da matéria. Assim, novas metodologias e estratégias de ensino são fundamentais no
estabelecimento de uma nova perspectiva para o ensino e a aprendizagem. Através de uma
abordagem diferenciada da disciplina, ele o professor pode resgatar o prazer de conhecer dos
alunos e, ao mesmo tempo enriquecer os conteúdos, trabalhando-os em sala de aula de forma
agradável, dinâmica, participativa e com significado. Experimentos demonstrativos, jogos
lúdicos, maquetes com produtos recicláveis, recursos audiovisuais, mapas conceituais e
seminários integradores são estratégias que podem ser empregadas para tanto.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo avaliar o índice de alunos de 3º e 4º dos cursos
técnicos do Campus São Gonçalo do Amarante, visando identificar se os estudantes que estão
na iminência de concluir o ensino médio técnico na instituição de ensino estão dispostos a
serem inseridos no mercado de trabalho das respectivas áreas que iniciaram as aprendizagens.
Tais resultados serão explanados graficamente e teoricamente a partir de uma pesquisa com os
alunos das turmas da modalidade integrada aos cursos técnicos em Logística, Edificações e
Informática do IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante. Analisando e comparando os
dados entre um curso e outro constatou- se que o curso que mais satisfaz e encaminha seus
cursores ao mercado de trabalho é o curso técnico de Informática, segmentando assim a
principal indagação que obteve de modo geral uma resposta positiva à sua estimativa.
Palavras–chave: Estudos, Identificação, Juventude, Profissão, Vocação.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTO
PROFESSIONAL CHOICE OF YOUNG STUDENTS

FEDERAL

AND

ABSTRACT: This study aims to evaluate the students index 3rd and 4th of technical courses
Campus São Gonçalo do Amarante, to identify whether students who are about to complete
the technical high school in the educational institution are willing to be inserted in the market
work in their respective areas who started the learning. These results are explained graphically
and theoretically from a survey of students in classes of integrated modality technical courses
in Logistics, Building and Computer IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante. Analyzing
and comparing data between one course and another was found that the course that best meets
their cursors and forward to the labor market is a technical course of Informatics, thus
breaking up the main question that got generally positive response to his estimate.
Keywords: Studies, Identification, Youth, Profession, Vocation.
INTRODUÇÃO
Ao longo da vida é necessário realizar diversas escolhas, entretanto a decisão
profissional requer atenção, pois defini-la significa o estabelecimento do que fazer, de quem
ser e a que lugar pertencer no mundo através do mercado de trabalho (Bohoslavsky, 1977).
Quando indivíduo forma a identidade profissional, consequentemente complementa a pessoal,
uma vez que esta contribui na integração da personalidade, esta escolha envolve diversas
atitudes como: mudanças de hábitos, perdas, medos e até mesmo fracassos, elaborando alguns
conflitos e requerendo reavaliações constantes no planejamento. Mesmo que o futuro do
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indivíduo não dependa somente da escolha profissional e sabendo que, em algumas situações,
podem ser modificadas, as questões vocacionais está se tornando cada vez mais importante.
Nesse sentido, a problemática vocacional e suas consequentes derivações teóricometodológicas assumem, também, um papel importante na pesquisa psicológica
contemporânea (Bardagi et. Al., 2003).
Ao realizar estas escolhas, muitas vezes, as pessoas não buscam conhecer sobre a
totalidade das implicações destas, em termos de tarefas, dificuldades e responsabilidades.
Além disso, não existe uma preocupação sistemática da escola ou da família em ensinar a
filhos ou alunos habilidades de tomada de decisão. Nesse sentido, Müller (1988) salienta que
em algumas escolas, por exemplo, não ensina a escolher, a pensar, a resolver conflitos, a
refletir sobre as realidades: social, cultural, histórica e profissional; se o faz, isso acontece de
forma ocasional e desarticulada. A ausência destas oportunidades ao longo do
desenvolvimento vocacional que pode ser caracterizado como um processo de decisões e
mudanças ao longo da vida do indivíduo, principalmente na adolescência, pode resultar em
imaturidade e insegurança nos jovens e adultos em períodos posteriores da vida profissional,
muitas vezes incapacitando-os para a formulação de projetos profissionais consistentes.
Contrapondo com o pensamento de Muller, surge o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que é caracterizado por uma prática de
construção do conhecimento, articulada com o ensino e a extensão, a pesquisa é basicamente
um processo de aprendizagem, tanto do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade. Um dos
princípios educacionais do IFRN é a realização de pesquisas aplicadas, dessa forma,
estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e estendendo seus benefícios à
comunidade, e ainda formar técnicos que sejam capazes de atuar o mercado de trabalho, em
suas respectivas áreas. Sendo assim, o objetivo do presente artigo é avaliar o índice de alunos
de 3º e 4º dos cursos técnicos integrados do Campus São Gonçalo do Amarante que estão
dispostos a serem inseridos no mercado de trabalho das respectivas áreas que iniciaram as
aprendizagens.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente artigo tem como objetivo avaliar o índice de alunos de 3º e 4º dos cursos
técnicos integrados do Campus São Gonçalo do Amarante, que estão dispostos a serem
inseridos no mercado de trabalho das respectivas áreas que iniciaram as aprendizagens. Para
explicitar estes resultados obtidos será efetuada uma pesquisa com os alunos das turmas de 3º
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e 4º ano da modalidade integrada aos cursos técnicos em Logística, Edificações e Informática
do IFRN -Campus São Gonçalo do Amarante, visando identificar se os estudantes que estão
na iminência de concluir o ensino médio técnico na instituição de ensino prosseguirão na área
a qual iniciaram no campus.
Por conseguinte, o artigo estrutura-se em seis etapas, sendo elas: (a) Problema de
Pesquisa; (b) revisão bibliográfica - que permite ao investigador se utilizar de informações
necessárias à condução da pesquisa de origem secundária; (c) estruturação dos questionários;
(d) aplicação; (e) análise dos Dados - utilizou-se a abordagem qualitativa e método estatístico,
a partir das estatísticas descritivas; (f) Considerações finais e a análise do grau de inovação.
Para sintetizar o processo metodológico a Figura 1, objetiva demonstrar os passos deste
trabalho:

Figura 1: Metodologia da Pesquisa. IFRN, 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levando-se em consideração os resultados obtidos por meio da aplicação do
questionário, observa-se alguns resultados em relação aos alunos que pretendem ingressar nas
áreas que iniciaram as aprendizagens. A figura 2 aponta os resultados alcançados através do
questionário: Você estuda em qual curso? De acordo com as respostas fornecidas pelos
usuários verifica-se que o percentual dos entrevistados os quais cursam logística, edificações
e informática é, respectivamente: 20,17%, 35,96% e 43,85%.
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Figura 2: Percentual de entrevistados. IFRN, 2016.

A partir da figura 2, percebe-se que grande quantidade dos entrevistados os quais estão
na iminência de concluir o curso é estudante de informática, em seguida, edificações, logo
após, logística, tendo o menor número de entrevistados.
A figura 3 exibi o seguinte questionário: Você se identifica com a área/curso? De
acordo com os resultados, obteve-se dos cursos respostas “sim” e “não”, respectivamente:
Logística sendo equivalente à 52,17% e 47,82%; Edificações 78,04% e 21,95% e Informática
66% e 34%. Deste modo, 65,54% dos entrevistados alegam “sim” e 32,45% “não”. A figura 4
apresenta os resultados a respeito da seguinte indagação: Como é seu desempenho acadêmico
nas matérias técnicas? Tendo como alternativas: “Excelente”, “Bom”, “Regular”, “Ruim” e
“Péssimo”, respectivamente, os entrevistados dos cursos responderam: Logística, 8%,
65,21%,

13,04%,

4,34%,

4,34%;

Edificações,

14,63%,63,41%,19,51%,2,43%,0%;

Informática8%, 62%, 26%, 4%, 0%; Resposta Média entre os cursos 10,52%,63,15%,
21,05%, 3,50%, 0,87%.

Figura 3: Identificação com o Curso. IFRN, 2016

Figura 4: Desempenho nas matérias Técnica.
IFRN, 2016.
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Analisando a figura 3, nota-se maior número de indivíduos os quais se identificam com
os seus respectivos cursos, apesar dos que não se identificarem representarem um número
grande. A partir da figura 4 observa-se que grande quantidade dos entrevistados avalia seu
auto desempenho como “bom”, sobretudo, com relação aos outros cursos o de Informática
destaca - se pela maior escolha de “regular”, e Logística, por uma menor quantidade de
alternativas equivalentes a “regular”.
A figura 5 responde ao questionário: Como você considera os métodos de ensino dos
professores das disciplinas técnicas? Possuindo como alternativas: Excelente, Bom, Regular,
Ruim, Péssimo, as respectivas respostas dos entrevistados por curso foram: Logística, 17%,
65,21%, 13,04%, 4,34%, 0%; Edificações, 9,75%, 75,60%, 14,63%, 0%, 0%; Informática,
10%, 60%, 24%, 6%, 0%; Resposta Média entre os cursos, 9,64%, 66,66%, 18,42%, 5,50%,
0%. A figura 6 demonstra o seguinte questionário: Você acha que o curso proporciona boas
expectativas ou oportunidades da inclusão no mercado de trabalho? De acordo com as
respostas obtidas as quais poderiam ser “sim” ou “não”, os entrevistados responderam,
respectivamente: Logística, 82,60% e 17,40%; Edificações, 82,92% e 17,08%; Informática,
100% e 0%; Resposta Média entre os cursos, 90,35% e 9,65%.

Figura 5: Consideração dos métodos de ensino.
IFRN, 2016.

Figura 6: Expectativas para o mercado de trabalho.
IFRN, 2016.

Analisando a figura 5, nota-se que todos os cursos, em geral, possuem professores os
quais aplicam boas técnicas de ensino, neste caso, destacando-se o curso de edificações, tendo
maior quantidade de escolhas para a opção “bom”, e o curso Logística, tendo menor
quantidade de escolhas para o mesmo. A partir da figura 6, percebe-se, em geral, a maioria
dos estudantes tem boas expectativas de inclusão no mercado de trabalho, sendo assim,
informática o curso onde os estudantes acreditam totalmente na futura inclusão no mercado.
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A figura 7 possui como respostas ao questionário: Quais são as suas expectativas para o
futuro? Tendo como possíveis respostas: “Mercado de trabalho”, “Curso de Graduação”,
“Curso profissionalizante”, “Outros”, deste modo, tem-se como respostas dos estudantes por
curso, respectivamente: Logística, 21,73%, 56,52%, 8,69%, 13,04%; Edificações, 17,07%,
70,73%, 12,19%, 0%; Informática, 24%, 54%, 6%, 34,78%; Resposta Média entre os cursos,
21%, 60,52%, 8,77%, 9,64%. A Figura 8 por ser direcionada para os entrevistados os quais
responderam anteriormente que tem uma expectativa voltada para o Curso de Graduação
propõe o seguinte questionamento: Caso selecione “Curso de Graduação” pretende fazer no
IFRN? Entre as alternativas “Sim” e “Não”, os avaliados de cada curso responderam,
respectivamente:

Logística,

17,39%

e

82,61%;

Edificações,

21,95%

e

78,05%;

Informática,28%, 72%; Resposta Média entre os cursos, 23,68% e 76,32%.

Figura 7: Possibilidades de futuras atuações

Figura 8: Realizar o curso de graduação no Campus

IFRN, 2016.

IFRN, 2016.

Com respeito a figura 7, observa-se que o curso de graduação é o mais almejado dentre
os estudantes após a conclusão do curso técnico. Em Logística equivalente à 56,52%, em
Edificações 70,73%, em Informática 54% e de forma geral 60%. Deste modo, demonstrando
que os alunos preferem qualificar-se ainda mais antes de serem inseridos no mercado de
trabalho. A figura 8 está relacionada com o Curso de Graduação do IFRN, desta maneira,
observa-se o número elevado de estudantes de forma específica relacionada aos cursos e de
maneira geral que optam por não realizar o curso de graduação no Instituto Federal.
A figura 9 apresenta o seguinte questionário: Você vai seguir carreira profissional na
área do curso técnico atual? Para possíveis respostas: “Sim” e “Não”, obteve-se os respectivos
dados: Logística, 26,08% e 73,92%; Edificações, 80,48% e 19,52%; Informática, 46% e
54,00; Resposta Média entre os cursos, 54,38% e 45,62%. A figura 10 por ser relacionada aos
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entrevistados que responderam à questão anterior, cuja questão é: Se você não for seguir na
área, responda: Qual motivo pelo qual você não seguirá na área? Tendo como respostas
alternativas: “Não se identifica com a área”, “Não tem um bom desempenho acadêmico”,
“Não compreende o assunto pelos métodos adotados”, “Não tem mercado de trabalho na área
do seu curso”, “Outros”, assim, por curso, tem-se como respostas, respectivamente:
Logística,73,91%, 0%, 4,34%, 21,73%; Edificações, 25%, 12,50%, 12,50%, 12,50%, 37,50%;
Informática, 60%, 20%, 5%, 15%, 0%; Resposta Média entre os cursos, 61,56%, 9,61%,
5,76%, 1,92%, 21,15%.

Figura 9: Nível alunos os quais prosseguirão na área

Figura 10: Motivo pelo qual não seguir na área

IFRN, 2016.

IFRN, 2016.

De acordo com os dados representados na figura 9, é de extrema relevância citar o
alarmante dado apontado pelo curso técnico de logística, o qual apresenta um elevado número
de indivíduos os quais não estão interessados em permanecer na área. Diferentemente do
curso técnico de Edificações, que apresenta um número extremamente superior de indivíduos
que pretendem seguir a carreira da área atuante. Além de demonstrar certo balanceamento de
respostas para o curso técnico em informática, da mesma forma condizendo no que se refere
ao quesito geral. Submetendo-se a uma análise da figura 10, constata-se que há a existência de
impulsionadores que agem de forma negativa com relação ao seguimento na área atuante,
nota-se um maior percentual de alunos que não se identificam com a área. Além da
adversidade estabelecida no que se refere à compreensão pelos métodos adotados e o fato de
na Figura 5 que equivale ao questionamento: “ Como você considera os métodos de ensino
dos professores das disciplinas técnicas? “, a qual grande parte dos alunos respondeu “ bom “.
Aonde também é de extrema relevância citar a adversidade relacionada a resposta dos
discentes do curso técnico em Logística responderem não haver mercado de trabalho à sua
área ao fato de estarem sendo abertos vários campos da área no estado.
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CONCLUSÕES
A pesquisa realizada, a qual foi apresentada anteriormente, possibilitou conhecimento
do atual estado dos alunos do IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante, no que se refere ao
posicionamento dos alunos em relação à sua formação e ao mercado de trabalho.
Nota-se que o curso técnico de Informática tem proporcionado total satisfação aos seus
cursores, tal como o curso técnico de Edificações. Todavia, comparando-os ao curso técnico
de logística, percebe-se um percentual alarmante ao esperado até mesmo pelos coordenadores
do curso, apresentando alunos que não se identificam com a área, nem mesmo entendem o
material ministrado. Seguir com a área ou não, vai além não apenas da preferência, como
também do interesse dos alunos, ou seja, é algo muito subjetivo e relativo. O máximo a ser
feito é a influência que os professores podem exercer sobre tais discentes.
Logo, em suma do que já foi apresentado, de maneira geral o Instituto tem cumprido
com seu objetivo, assim, tendo mais da metade dos discentes atuando no mercado de trabalho
com sua área de formação (54,38%), agregando valores não só aos estudantes os quais
seguirão com a área, como também aos outros que não seguirão no que se refere aos
conhecimentos necessários e fundamentais aplicados de forma prática no cotidiano.
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A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA ENTRE ALFABETIZAR E
LETRAR COM A INSERÇÃO DAS TIC
RESUMO: Este artigo discute a relevância entre a alfabetização, o letramento e esses com o uso das novas
tecnologias da informação e comunicação à serem usadas de forma coerente pelos docentes, em sala de aula, no
ensino a uma nova demanda de discentes, nos tempos presentes. O objetivo desse trabalho foi: Analisar a
importância do uso das TIC (tecnologias da informação e comunicação) no contexto do letramento via
ensino/aprendizagem. Foi utilizada para a constatação da tese a pesquisa bibliográfica, juntamente com um
questionário elaborado pelos próprios autores, com aplicação direta aos professores de uma Escola Estadual da
cidade de Penedo-AL. Foi constatado como a princípio pensado que infelizmente todo o aparato tecnológico
‘disposto pela própria escola, como também todos os que diariamente têm-se acesso, não são usados para
benefício do processo de alfabetização e letramento, numa visão de um mundo digitalizado e preparado para um
modelo dinâmico de ensino. Assim, constatou-se que as TIC passam por uma visão de instrumento dinâmico de
ensino/aprendizagem a ser usado numa real situação comunicativa para o desenvolvimento do raciocínio crítico
da linguagem e deve ter no professor um orientador desse processo, pois, nesse ambiente, caberá a ele mostrar
caminhos, para que o seu aluno saiba colocar-se como um aprendiz e estar preparado para as situações exigidas
por um ambiente cada vez mais competitivo.

Palavras–chave: Alfabetização, comunicação, letramento, tecnologia.

THEORY AND PRACTICE RELATION BETWEEN literacy and
LETRAR WITH INCLUSION OF ICT
ABSTRACT: This article discusses the relevance of literacy, literacy and those with the use of new information
technologies and communication to be used consistently by teachers in the classroom, teaching a new demand of
students, in the times gifts. The aim of this study was to analyze the importance of the use of ICT (information
and communication technologies) in the context of literacy through teaching / learning. It was used for the
realization of the thesis the literature, together with a questionnaire developed by the authors, with direct
application to teachers in a state school in the city of Penedo-AL. It has been found as the thought principle that
unfortunately all the technological apparatus provided by the school, as well as all those who daily have to
access, are not used to benefit the literacy process and literacy, a vision of a digitized and prepared the world for
a dynamic model of education. Thus, it was found that ICT undergo a vision of dynamic teaching tool / learning
to use a real communicative situation for the development of critical thinking of language and must have the
teacher a guiding this process, because in this environment, it will be show him ways, so your student learn to
put yourself as a learner and be prepared for situations required by an increasingly competitive environment.

KEYWORDS: Literacy, communication, literacy, technology.

INTRODUÇÃO
O presente estudo vem discutir que alfabetização e letramento são termos que nunca
deveriam ser tratados de forma isolada e nem contrapostos. Alfabetização significa saber ler e
escrever, o letramento, por seu turno, é a prática social desse ler e escrever. A relação entre
ambos consiste na interpretação de mundo do letrando que se tornará alfabetizado ao entrar na
escola. Propõe o estudo de algumas definições sobre alfabetização e letramento, assim como
sugere inserção de algumas Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC - no
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ambiente escolar estudado, em função da decorrente e constante utilização da leitura e da
escrita na sociedade.
De acordo com as reflexões sobre ensino-aprendizagem, os estudos do letramento vêm
como um desafio para aquisição da linguagem nos aspectos cognitivos e discursivos que
levam à mudança da prática docente no Ensino Médio de uma escola Estadual na cidade de
Penedo-AL.
A pesquisa enfatiza possíveis propostas de inserir algumas TIC no contexto escolar da
referida escola e nisso envolver teoricamente a importância dos fenômenos que envolvem as
questões de letrar e decodificar dentro de um contexto histórico-social da educação formal.
Em razão da necessidade do estudo do tema para servir de reflexão acerca dos desafios
vivenciados no ambiente escolar mencionado.
Nossa sociedade grafocêntrica, que tem como base a escrita, muitas vezes, deixa de lado
a importância da interpretação adquirida. Muito antes de chegar aos processos de
alfabetização, o indivíduo passa a ser considerado um “receptor” de informações que, quando
defrontado com o mundo, torna-se incapaz de pôr em prática as informações adquiridas na
escola, ou seja, esse indivíduo foi apenas alfabetizado. Surge, então, a necessidade de estudar
esse novo termo, “letramento”, principalmente nos primeiros anos de sua alfabetização e que
consiste exatamente em preparar os educandos para as diversas situações que o mundo
oferecer-lhe-á.
Xavier (2005, p. 54) discute essa questão, considerando
a necessidade dos indivíduos de dominarem um conjunto de informações e
habilidades mentais que devem ser trabalhadas com urgência pelas
instituições de ensino, a fim de capacitar o mais rápido possível os alunos a
viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada vez mais
cercado por máquinas eletrônicas e digitais. Assim, o letramento digital
“implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas
tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe
assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e
não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura
e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos
digitais é a tela, também digital (XAVIER, 2005, p. 54).

MATERIAL E MÉTODOS
Temos visto, através da pesquisa, que a escola estudada ainda não possui o ponto de
incentivo no processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa vem lembrar que a
aprendizagem é dinâmica e inovadora, o que não é uma realidade vivenciada na escola. Isso
faz com que apenas poucos interajam com formas atrativas e eficazes com o que as
tecnologias podem proporcionar. Muitas vezes, o uso de uma ferramenta tão relevante tornase um passatempo e, assim, deixa-se de lado o processo de inovação pedagógica desses
modelos de informação tecnológica.
“O aparecimento das redes sociais, como o Facebook, Twitter, My Space, e Whatsapp,
comenta Batista Júnior e Silva (2015, p.150), permite aos usuários da internet vivenciarem
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também as mais diversas interações comunicativas”, sendo assim, torna-se um grande trunfo
nas mãos de profissionais preparados para direcionar um ensino dinâmico e atualizado. Esses
meios são ricas fontes de exploração para a inserção de informações e conhecimentos, devem
ser muito bem posicionados para isso, para que se tornem aliados do docente e não algo a
amedrontá-lo.
Em consonância com Junior e Silva (2005), quando discute que o docente deve aliarse às tecnologias no processo de ensino, iniciamos uma pesquisa com os professores da
escola. Nosso objetivo era o de entender como eles estavam lidando com esse novo ambiente
digital. A pesquisa foi feita com cinco professores das áreas de humanas e exatas. Como de
rotina, alguns não ficaram tão à vontade para responder. Entendemos que, às vezes, eles
acham que uma pesquisa como esta objetiva muito mais a análise negativa de seus processos
didáticos do que a positiva. Explicamos que o objetivo de uma pesquisa como esta é e deverá
sempre ter como objetivo deixar respostas e colaborar com possíveis saídas para o processo
mútuo de ensino/aprendizagem.
Nosso questionário foi sucinto e continha as seguintes questões:
1) Há quanto tempo você leciona?
2) Em seu dia-a-dia, você faz uso de algum desses tipos de aparelhos: smartphones,
notebook, datashow?
3) Você acessa à internert corriqueiramente?
4) Você já utilizou algum desses aparelhos para ministrar alguma de suas aulas?
5) Você já participou de algum curso específico de capacitação que tratasse da
educação através das TIC?
Com os dados dos professores postos, iríamos observar, através das análises dos
docentes, como seria o comportamento e quais as interferências provocadas por esses dados.
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3) Há quanto tempo você leciona?

2) Em seu dia-a-dia, você faz uso de algum desses tipos de aparelhos: smartphones, notebook, datashow?
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3) Você acessa à internet corriqueiramente?

4) Já utilizou algum destes recursos, smartphones, notebook, data- show em suas aulas?
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5) Você já participou de algum curso específico de capacitação que pensasse a educação
através das TIC?

De acordo com as respostas dos cinco educadores da Escola Estadual Professor Ernani
Méro, essa já era uma realidade prevista, em pleno século XXI, mas muitos ainda não
utilizam ferramentas tecnológicas educacionais para ampliar seus horizontes na didática de
suas aulas, porém, em convergência com isso, esses professores já se apropriam tanto da
internet como dos outros recursos, sendo que podiam incluí-los em seus planejamentos e
aulas, para tentar a obtenção de uma maior eficácia na aprendizagem de seus alunos.
Mesmo aqueles alunos que advêm de zona rural têm acesso às TIC e fazem uso delas,
mas ainda não tiveram a devida orientação de como associá-las à sua própria aprendizagem, e
é aí que o educador tem um papel importante no direcionamento de suas atividades,
especialmente ao ter em vista metodologias que proporcionem mais prazer aos seus alunos.
Há a necessidade de que o educador busque inserir-se nessa realidade globalizada e,
para isso, são necessárias capacitações e formações para o uso dessas tecnologias como a feita
durante a aplicação desta pesquisa na escola estudada, principalmente pela integração entre
professor/professor, equipe gestora/professor, assim como professor/aluno.
Há a necessidade de mudanças na prática de alguns professores, mudanças que
estejam atreladas a aulas mais dinâmicas e criativas, maior dinamicidade pedagógica e acesso
a incrementos tecnológicos, como vídeos, filmes, slides, imagens e informações atuais sobre o
que se passa na sociedade. Isso é motivo de repensar, renovar e replanejar o PPP da escola
junto com toda a COMUNIDADE ESCOLAR, PARA QUE, ASSIM, AS TIC SEJAM INSERIDAS NO PROCESSO DE
ENSINO/APRENDIZAGEM QUE, DE ACORDO COM os PCN`s, é uma necessidade.
Em seu blog, com matéria intitulada “Estudos da Educação e Tecnologias”, João
Pessoa (2012) diz que
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As TIC além de serem veículos de informações, possibilitam novas formas
de ordenação da experiência humana, com múltiplos reflexos na área
cognitiva e nas ações práticas ao possibilitar novas formas de comunicação e
produção de conhecimento, gerando com isso transformações na consciência
individual na percepção de mundo, nos valores e nas formas de atuação
social (PESSOA, 2012, p. 58).

Ou seja, pode-se incutir no aluno uma visão ampla da sociedade por um meio fácil e
rápido de acesso às informações, de modo que, com elas, os educandos tenham uma vasta
gama de linguagens no trabalho com a multimodalidade.
Muito instigante quando o mesmo autor (op.cit) do blog cita que
A escola deve estar aberta para novos conhecimentos, novos
comportamentos, novos comportamentos e nova demanda de alunos. Essas
tecnologias que estão presentes nas escolas não significam que a mesma
tenha uma maior qualidade na educação, pois tal tecnologia pode mascara
um ensino tradicional social (PESSOA, 2012, p. 79).

Na escola pesquisada, os professores que participaram do preenchimento do
questionário tinham acesso pessoal a algumas dessas tecnologias (datashow pouco utilizado,
acesso à internet, entre outros recursos midiáticos), mas não as utilizavam em consonância às
suas ações pedagógicas. Uma das educadoras entrevistadas comentou o fato de que em uma
outra escola em que ela leciona havia uma lousa digital em desuso por falta de capacitação
por parte da escola, ou seja, muitos educadores esperam que o órgão responsável ofereça essa
capacitação e, por isso, não buscam – devido a essa dependência pública - participar de
formações continuadas, para adquirir competências e habilidades que possam tornar suas
aulas menos enfadonhas, tanto para eles como para os alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As respostas dadas pela maioria dos professores apontam-nos para uma realidade de
desperdício e descaso. Escolas que mascaram o tradicionalismo com equipamentos que não
são usados, pois seus gestores e responsáveis não se empenham em proporcionar capacitações
que tornem seus profissionais aptos a usá-las. Até há equipamentos tecnológicos, o que não há
é uma formação direcionada, o que, consequentemente, provoca certa desmotivação.
Aqueles que deveriam ser a fonte maior e eficaz do recebimento de novos
conhecimentos fecham-se por medo, comodismo e desinteresse de fazê-lo, preferindo uma
maneira tradicional e desgastada por ser mais cômodo. Encontramos profissionais que não se
empenham tanto.
Muitos desses profissionais, como foi visto, já têm mais de dez anos de profissão e
simplesmente não têm interesse em buscar novos caminhos na licenciatura, atrelam-se ao
velho, porque é mais fácil, pois entendemos que, para alguns, aprender dá trabalho. Eles usam
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o básico, smartphones, notebook, contudo, um simples datashow que haja na escola, para que
possam dar aulas mais atrativas, é deixado de lado, para não tomar o lugar do tradicional e por
ser tão usado o quadro negro ou o livro didático, que poderiam ter bem mais rendimento com
o auxílio de novas formas de complemento. Todas as questões e suas respectivas respostas
apenas reforçam nossas hipóteses de que a formação de professores é deficiente. Não importa
a idade deles, ou há quanto tempo estão na ativa, a escola e o professor respectivamente são a
porta que deve fazer com que a geração em formação adentre num mundo de infinitas formas
de buscar conhecimento e informação. Não há como essa instituição ficar alheia a isso, nem
tampouco o docente fazer de conta que não enxerga essa realidade.
Acreditamos, sim, que a maior razão para que alguns profissionais estejam
despreparados para essa nova fase do ensino, de formar indivíduos letrados, inclusos e
críticos, esteja na desestrutura das instituições, seja pela falta de estrutura, de capacitação, ou
da desmotivação docente, contudo os seus resultados recaem na formação dos alunos.
Em um mundo cada vez mais informatizado, é impossível que o professor feche os
olhos para essa iminência tecnológica. Ele deve, assim como seus alunos, que já vêm com
uma gama de conhecimentos acerca das TIC, estar preparado para uma recepção menos
impactante nos primeiros contatos com essas tecnologias. Nessa era de Facebook e Whatsapp,
sensações do momento, como formas instantâneas de comunicação, a escola deve sempre ter
um olhar à frente. Os alunos precisam desse elo pedagógico.
São abordagens comunicativas que, quando bem trabalhadas, permitem à escola um
trabalho formador, especialmente no processo de leitura e escrita que são protagonistas no
processo de letramento. Os dados coletados na pesquisa demonstram que as pessoas têm no
uso das tecnologias uma “dependência” na realização de atividades cotidianas, obviamente
vitimadas por um mundo globalizado. E, com isso, comprovando o que temos defendido ao
logo do texto, de que o letramento não depende de critérios ou regras, mas sim que é algo que
depende totalmente do contexto.
Num mundo globalizado e com o crescimento cada vez maior de novos meios
comunicativos, as relações textuais tornam-se muito mais complexas, requerendo diferentes
habilidades interpretativas, novas maneiras de ler e agenciar o mundo.
Assim, o uso de imagens, sons e animações tornam a comunicação dessa nova geração
mais universal e compreensível, daí a necessidade de participação da escola, para praticar uma
orientação contundente e ser a condutora desses caminhos, o que torna inevitável não
enxergar também o letramento de forma libertadora, pois se constitui como algo intrínseco ao
uso da linguagem, tendo em vista que não se privilegia uma ou outra forma de comunicação,
mas o letramento do indivíduo de uma forma mais ampla. Esse processo semiótico de
aprendizagem, como os símbolos, vídeos, desenhos e sons, são mediadores importantes no
processo educativo. É uma visão da linguagem que liberta, relatou Paulo Freire (2002),
evoluiu, e muito, desde o seu sonho até os dias de hoje, como citado no texto “Letramento
Crítico e Ensino Comunicativo”, que, segundo discute Jordão (2002),
Também se constitui a partir da pedagogia crítica de Paulo Freire e sua visão
da linguagem como elemento libertador. O desenvolvimento da consciência
crítica pretendido por Freire, em resposta à opressão e exploração econômica
da população agrária no Brasil, possibilitaria ao indivíduo “recriar suas
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identidades e realidades sociopolíticas por intermédio de processos de
significação e de suas ações no mundo”. Comprometido com valores como
justiça e luta contra as desigualdades, o letramento crítico pretende mudar a
sociedade, promovendo a inclusão social de grupos marginalizados a partir
da “expansão do escopo de identidades sociais em que as pessoas possam se
transformar” (JORDÃO, 2002, p. 3).

Hoje, a grande preocupação para que o processo de letramento ocorra de uma forma
eficaz, não é tão diferente dos tempos e anseios de Paulo Freire, pois, de forma bem
contundente, busca-se igualdade e justiça social, fazendo com que todas as crianças possam
ter acesso a uma educação igualitária, tornando-se, assim, pessoas capazes de não apenas
interpretar, como também interferir no meio em que vivem, de forma consciente e eficiente,
através de um letramento real; e que não dialogam com uma alfabetização seca e sem
inovação metodológica.
CONCLUSÕES
Por estarmos tão ligados a uma era digital, há de se ter nas escolas uma reavaliação
importante do currículo, principalmente fazendo com que esse professor aja como articulador
e orientador desse processo de letramento tecnológico. Xavier (2010) lembra que “o
letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas
tradicionais de letramento e alfabetização”. Por isso, faz-se necessário que as práticas de
ensino dos professores sejam revistas e inovadas.
Como já não é novidade, a leitura de impressos é algo que, paulatinamente, em alguns
aspectos e gêneros, tem sido deixada de lado, prevalecendo e emergindo as TIC, e, com isso,
um novo caminho para o professor percorrer, aproveitando tais recursos em favor de um
letramento que alcance não somente o ambiente virtual, como também gramatical.
O modelo da escola passa a ser entendido a partir dos conceitos tecnológicos que
acompanham a sociedade mundial, sobretudo pela informação que é repassada de forma veloz
na comunicação. Mas a prática ainda não está correspondendo aos avanços e às mudanças
atuais.
O letramento deverá levar aos aprendentes a análise crítica do seu dia-a-dia, como
também a interpretação da língua e da linguagem, uma vez que tudo está presente em suas
vidas cotidianas mostrando a necessidade de uma leitura específica para cada uma delas em
situações diversas.
Assim, as TIC passam por uma visão de instrumento dinâmico de
ensino/aprendizagem a ser usado numa real situação comunicativa para o desenvolvimento do
raciocínio crítico da linguagem e deve ter no professor um orientador desse processo, pois,
nesse ambiente, caberá a ele mostrar caminhos, para que o seu aluno saiba colocar-se como
um aprendiz e estar preparado para as situações exigidas por um ambiente cada vez mais
competitivo.
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A TECNOLOGIA NA APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA: JOGOS
DIGITAIS COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DAS REGIÕES
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RESUMO: A utilização dos computadores como ferramenta de apoio no processo ensino-

aprendizagem é perceptível e continua a crescer, com isso esse artigo apresenta um trabalho
com a utilização de Jogos Digitais no ensino de geografia como instrumento para as práticas
do professor, assim como expor o conteúdo de forma dinâmica e interativa com o
desenvolvimento de conhecimentos acerca das regiões que compõem o espaço brasileiro. Essa
proposta foi desenvolvida por acadêmicos de Licenciatura em Computação integrados ao
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) na Escola Municipal Ana
Mota Braga que conta com o suporte desses profissionais para refinar as aulas dos professores
na qual por meio de testes e questionários estruturados foi possível obter melhorias na
aprendizagem quando se utiliza os jogos digitais na educação das crianças.
Palavras–chave: computador, educação, geografia, multimédia, professor

Technology in Geography learning: Digital games as an aid in learning
Brazilian regions
ABSTRACT: The use of computers as a support tool in the teaching-learning process is
perceived and continues to grow, thus this article presents a work with the use of Digital
Games in geography education as a tool for the teacher's practices and expose content
dynamic and interactive way with the development of knowledge about the regions that make
up the Brazilian space. This proposal was developed by academic Degree in Integrated
Computer to PIBID (Institutional Program Initiation Grant to Teaching) at the Municipal
School Ana Mota Braga which has the support of these professionals to refine the classes of
teachers in which through tests and questionnaires structured was possible to obtain
improvements in learning when using digital games in education of children.
KEYWORDS: computer, education, geography, media, teacher
INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico a escola necessita inserir as tecnologias que norteiam os
alunos de modo a proporcionar um bom aprendizado. Os estudantes atualmente possuem
acesso à diversas ferramentas tecnológicas, bem como o acesso direto à internet que
possibilita a rápida comunicação e troca de informações configurando assim estudantes tidos
como nativos digitais usuários natos de tecnologia. Diante disso, promover o uso de
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tecnologias digitais permite perpetuar a realidade que os alunos têm sobre o mundo no
contexto escolar, proibir ou evitar o acesso às ferramentas tecnológicas por parte dos nativos
digitais é promover o desinteresse e participação dos mesmos na escola, por isso deve-se
incentivar o uso adequado das tecnologias (PRENSKY, 2011).
O processo de ensino e aprendizagem para alunos do ensino fundamental I deve ser
ministrado de maneira dinâmica e interativa, com isso os professores devem promover
espaços criativos e apresentar seus conteúdos de forma lúdica para despertar tanto a atenção
como a motivação dos alunos.
É de suma importância professores desenvolverem atividades e utilizar jogos que
estimulem a aprendizagem de seus educandos. Promover o uso de jogos digitais apresenta aos
professores dinamismo e interação de seus conteúdos, e aos alunos o papel de construtor de
seu conhecimento porque aprenderão brincando com uma aprendizagem implícita. Os jogos
digitais ou jogos eletrônicos fazem parte da realidade das crianças brasileiras seu conceito
expõe claramente a mudança de práticas tradicionais para práticas na qual o computador possa
auxiliar os professores. O jogo digital refere-se a jogos eletrônicos projetados para serem
jogados num computador (PIVEC E KEARNEY, 2007).
O trabalho a ser relatado envolve processos educativos e a utilização de jogos digitais
como auxílio nas aulas de geografia na Escola Municipal Ana Mota Braga com os alunos do
ensino fundamental I 5ª Ano com faixa etária entre 10 e 12 anos. Partindo da hipótese
“poderia a utilização de jogos digitais auxiliar na aprendizagem sobre o mapa político
brasileiro bem como suas divisões em regiões, estados e capitais de acordo com o parâmetro
curricular de Geografia? ”.
O projeto teve como plano de fundo a aplicação de jogos digitais como exercício e
práticas sobre os estados e capitais do Brasil, bem como sua composição quanto às regiões
brasileiras. Todo o processo de aplicação foi realizado no laboratório de informática da escola
sendo mediado por acadêmicos de licenciatura em computação da Universidade do Estado
Amazonas que participam do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência) que promove o uso de tecnologias, jogos e softwares educacionais nas escolas de
educação básica da rede pública de ensino.
A proposta surgiu da possibilidade de apresentar os conteúdos de geografia através dos
computadores de modo que os alunos pudessem visualizar e interagir com o conteúdo que já
havia sido apresentado em sala de aula tendo como base o livro didático da escola. O estudo
da Geografia, no contexto escolar, apresenta uma leitura do mundo, por isso deve-se pensar no papel
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da Geografia na escola destacando sua função alfabetizadora na explanação do espaço. Propor ao
aluno o encaixe de peças de um quebra cabeça que formam o mapa do Brasil estimula a cognição dos
alunos quando apresentado esse mesmo quebra cabeça tem-se uma potencialização da aprendizagem
dos estudantes com uma identificação de cada estado brasileiro e sua respectiva capital.

Segundo Mayer (2009) uma boa aprendizagem acontece quando apresenta aos
estudantes palavras e imagens do que apenas palavras, e em se tratando dos estados e das
regiões que compõem o território brasileiro deve ser mostrado como está a divisão atual do
país possibilitando aos estudantes interagirem com o conteúdo. A Teoria Cognitiva de
Aprendizagem Multimídia considera que as pessoas aprendem significativamente quando as
ideias são expressas com palavras e imagens juntas e não apenas com palavras isoladas,
buscando por meio de uma Instrução Multimídia utiliza-se dos sistemas sensoriais do
educando da melhor forma para propiciar a organização e a construção do conhecimento.
Portanto o objetivo desse trabalho promove a inserção de jogos digitais de geografia
como exercício e prática dos conteúdos vistos teoricamente. Está dividido em 4 seções e duas
subseções: a primeira apresenta a introdução, a segunda os materiais e métodos aplicados na
qual se divide em duas subseções os jogos digitais e aplicação tecnológica, na terceira temos
os resultados e discussões, e na quarta a conclusão obtida.
MATERIAL E MÉTODOS
Com a finalidade de permitir a inserção de jogos digitais como auxílio educacional foi
realizado uma pesquisa qualitativa e quantitativa, a qualitativa alia-se dados qualitativos na
qual há um contato direto do pesquisador com o objeto de estudo e dados quantitativos que
descrevem sistematicamente o conteúdo observado formando assim uma pesquisa qualitativaquantitativa (LAKATOS e MARCONI, 2002). A pesquisa visa investigar a contribuição
desses jogos para a educação tendo como base as análises de um pré-teste com intuito de
analisar os conhecimentos adquiridos pelos alunos antes de usar a ferramenta e um pós-teste
visando observar se houve melhorias na aprendizagem. Contou-se com a participação da
professora na coleta de dados do 5º ano do ensino fundamental I composta por 28 alunos de
10 a 12 anos.
Inicialmente foi desenvolvida uma análise sobre as aulas da professora de geografia na
intenção de traçar estratégias que visam à melhoria de suas aulas. Notou-se que a turma é
bastante comprometida e bem dinâmica, entretanto não apresentavam interesse direto no livro
didático que por sua vez é muito utilizado pela docente, com isso foi constatado que a
professora necessitava usar mídias educativas em suas aulas para assegurar uma melhor
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compreensão dos assuntos trabalhados. Tendo como base o PCN e o plano de aula da
professora foi selecionado o conteúdo divisão política do Brasil: Estados e regiões, diante
disso foi proposto a aplicação de jogos digitais desenvolvidos pelo Hvirtua, Escola Games e
Educação Dinâmica como reforço ao conteúdo.
As pesquisas de jogos e a organização do laboratório de informática teve duração de
duas semanas para que os estudantes pudessem praticar e exercitar o que aprenderam
teoricamente em sala de aula. Um pré-teste foi realizado sobre o assunto para compor os
dados quantitativos, todos os estudantes realizaram o teste que era composto por 10 questões
de múltipla escolha no valor de 10 pontos.
Por ser uma turma com 28 alunos alguns deles tiveram que trabalhar em trio porque o
laboratório da escola possui apenas 10 computadores com acesso à internet, a execução da
aula foi em paralelo com a professora, pois os licenciados em computação auxiliavam os
alunos como utilizar os jogos digitais e a professora explicava o conteúdo aos estudantes. A
apresentação dos jogos digitais aos alunos teve duração de quatro aulas. Na quinta aula foi
aplicado o pós-teste novamente com 10 perguntas sobre o conteúdo para obtenção de dados
estatísticos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira aula com o 5º ano foi realizado uma atividade com o “Encaixe Certo” um
jogo desenvolvido pelo Hvirtua que trabalha o mapa do Brasil através de um “quebra-cabeça”
conforme o mostrado na Figura 1, consiste em completar o mapa encaixando os estados nos
seus respectivos lugares, quando é encaixado corretamente é emitido um som com a
pronúncia do nome do Estado. Nesse jogo também é apresentado uma legenda especificada
por meio de cores as cinco regiões brasileiras, essa estrutura facilita o entendimento sobre
quais unidades compõem uma determinada região.
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Figura 1. Fases do jogo Encaixe Certo. UEA, 2016.

Na aula seguinte para uma melhor abstração do conteúdo foi realizado um “feedback”
com os alunos sobre as regiões do Brasil e os seus estados como pré-requisitos na
continuidade das atividades. Após a constatação de que os alunos compreenderam as
atividades passadas até o momento, o conteúdo prosseguiu abordando as unidades federativas
e suas capitais por meio do jogo Papagaio Brasil desenvolvido pela Escola Games. Conforme
o demonstrado na Figura 2, é apresentado à criança o desafio de encontrar um determinado
Estado, após essa localização o jogo questiona à criança sobre qual a capital correta
disponibilizando três alternativas para escolher de acordo com o que ela considera correto. A
aprendizagem torna-se mais divertida a partir do instante que a criança possui a liberdade de
escolha num processo que ela mesma realiza na construção do seu conhecimento.
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Figura 2. Fases do jogo Papagaio Brasil. UEA, 2016.

Os alunos tinham conhecimento que o território Brasileiro era dividido por regiões,
composto por 26 estados e o Distrito Federal e a suas capitais, com base nessa informação
foi realizado uma atividade de reforço contextualizando todo o conhecimento adquirido em
sala de aula por meio do jogo Capitais do Brasil desenvolvido pela Educação Dinâmica
conforme apresentado na Figura 3. O jogo aborda todos os conceitos trabalhados pela
professora em sala de aula e pelos licenciados em computação. Por meio de perguntas
sobre qual a capital de um determinado Estado, paralelo a isso apresenta a imagem de uma
bandeira, a intenção é que o aluno venha indagar o que essa bandeira representa, nesse
processo ela mesma irá responder a dúvida dele quando o jogo perguntar qual a capital de
um determinado Estado, tendo como finalidade que o aluno venha associar três elementos
e compor uma só informação, aprendendo que uma unidade federativa possui uma
bandeira e uma capital. Durante a execução da atividade é contabilizado o tempo, a
quantidade de acertos e erros obtidos pelos alunos que será mostrado como resultado ao
término da atividade como estatística para avaliar o desempenho alcançado pelo aluno.
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Figura 3. Fases do jogo capitais do brasil. UEA, 2016.

Antes de iniciarmos o reforço com o 5º ano houve a necessidade de ser realizado um
diagnóstico com o intuito de conhecer a realidade dos alunos. Diante disso foi aplicado um
pré-teste composto por 10 questões de múltipla escolha com peso 1 sobre o mapa político
brasileiro e suas federações, e com isso foram coletados os dados. Com a conclusão das aulas
interativas realizadas no laboratório de informática da Escola Municipal Ana Mota Braga
situada num bairro da zona sul de Manaus. Uma segunda análise por meio de um pós-teste foi
realizada para comparação de resultados, nessa fase os alunos ficaram encarregados de
responder 10 questões dissertativas sobre os mesmos conteúdos utilizados no pré-teste
demonstrado na Figura 4 com os índices de aproveitamento equivalente a cada teste.

Figura 4. Resultados obtidos com os testes. UEA, 2016.

Houve um aumento significativo quanto ao rendimento dos alunos comparando o
antes e depois da aplicação do reforço, com uma simples análise nota-se que
aproximadamente 50% da turma responderam os problemas propostos no pós-teste enquanto
que no pré-teste pelos menos 2 alunos conseguiram resolver no máximo 03 questões.
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Comparando o crescimento em geral da turma teve-se um aumento de 38% no nível de
aprendizagem conquistado pelos alunos conforme o mostrado abaixo na Figura 5.

Figura 5. Resultado Geral. UEA, 2016.

CONCLUSÕES
Pode-se afirmar que os jogos no ensino de Geografia têm potencial para contribuir
com propostas mais holísticas na escola. A complexidade intrínseca ao espaço geográfico
possibilita a elaboração de muitas propostas de produção de jogos e outros recursos didáticos,
nas diversas linhas temáticas inerentes às Ciências Naturais. As Tecnologias da Informação e
Comunicação constituem-se em recursos auxiliares na construção do conhecimento porque
são agentes dinamizadores da prática pedagógica e tornam o ensino mais dinâmico, atrativo,
inclusivo e qualificado.
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A TRAJETÓRIA MILITANTE DE ANTONIO BERNARDO CANELLAS
NA CIDADE DE VIÇOSA EM ALAGOAS NA SEGUNDA DÉCADA DO
SÉCULO XX (1916-1917)
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RESUMO: O trabalho teve o objetivo de descrever a trajetória e atuação do militante
Antonio Bernardo Canellas na cidade de Viçosa no estado de Alagoas, na segunda década do
século XX, em virtude da importância para a historiografia nacional do movimento operário
fora do eixo Rio – São Paulo, sobretudo no Nordeste. Acrescenta-se ainda o objetivo de
apresentar os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais de Viçosa. Para descrição da
trajetória, utilizou-se as publicações do periódico Tribuna do Povo, editado pelo militante
entre 1916-1917 e publicações como livros e autobiografias. Concluiu-se que Canellas foi
atuante no movimento operário em Alagoas e que o anarquismo foi a ideologia refletida e
incentivada pelo militante.
Palavras–chave: Anarquismo, Movimento operário, Nordeste

THE TRAJECTORY OF MILITANT ANTONIO BERNARDO
CANELLAS VIÇOSA CITY IN ALAGOAS AT THE SECOND DECADE
OF THE XX CENTURY (1916-1917)
ABSTRACT: The study aimed to describe the history and activities of the militant Antonio
Bernardo Canellas in Viçosa city in the state of Alagoas, in the second decade of the twentieth
century, because of the importance to the national historiography of the labor movement
outside the Rio - Sao Paulo especially in the Northeast. It is further the aim of presenting the
social, economic, political and cultural Viçosa. For description of the course, we used the
periodical publications People's Tribune, published by militant between 1916-1917 and
publications such as books and autobiographies. It was concluded that Canellas was active in
the labor movement in Alagoas and that anarchism was the ideology reflected and encouraged
by militants.
KEYWORDS: Anarchism, Labor movement, Northeast
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é uma reflexão e análise da experiência do militante, tipógrafo,
gráfico e autodidata Antonio Bernardo Canellas, em Viçosa-AL, entre 1916-1917. Canellas
nasceu em 18 de abril de 1898, na cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro (RJ) e
faleceu em 1936. Durante os anos em que viveu, atuou como militante da causa operária,
migrando de Niterói- RJ para Viçosa-AL, em fins de 1915, com apenas 17 anos de idade.
Esse seria o marco inicial de suas migrações, pois se sabe da sua migração posterior para
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Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, acrescentando-se, ainda, cidades de outros
países da Europa como a Espanha, França, Portugal, Rússia, etc.
Embora não se trate especificamente de uma biografia, são abordados aspectos e dados
biográficos do militante, tendo em vista, a preservação e memória acerca de Canellas, sem
falar, da possibilidade de partir do micro para o macro. Nesse sentido, é oportuno fazer uma
reflexão acerca da relação entre o estudo da história e da biografia25. Para tanto, observemos
as interessantes observações de autores como Michel de Certeau e Philippe Levillain, sobre as
relações entre história e biografia. Levillain concluiu em seu texto, que:
[...] Ela [biografia] é o melhor meio, em compensação, de mostrar as ligações entre
passado e presente, memória e projeto, indivíduo e sociedade, e de experimentar o
tempo como prova de vida. Seu método, como seu sucesso, devem-se à insinuação
da singularidade nas ciências humanas que durante muito tempo não souberam o
que fazer dela. A biografia é o lugar por excelência da pintura da condição humana
em sua diversidade, se não isolar o homem ou não exaltá-lo às custas de seus
dessemelhantes. (LEVILLAIN, 2003, p.176, grifos meu).

Já Michel de Certeau (1982, p. 273), tece uma observação direcionada às biografias
modernas, que buscam acompanhar a evolução do indivíduo ao longo do tempo. Vejamos:
Enquanto que a biografia visa colocar uma evolução e, portanto, as diferenças, a
hagiografia postula que tudo é dado na origem com uma “vocação”, como uma
“eleição” ou como nas vidas da Antiguidade, com um ethos inicial. (CERTEAU,
1982, p.273).

É nesse sentido, que acompanhamos a trajetória de Canellas, numa inter- relação entre
suas atuações, obras e vida correlacionada ao contexto histórico no qual ele viveu numa
relação entre sujeito e coletividade.
Partindo do caminho percorrido pelo tipógrafo, atentando para suas relações
interpessoais, observando o contexto social, político, econômico e cultural de Viçosa-AL, é
possível acompanhar e entender o desenrolar dos acontecimentos, referentes às organizações,
mobilizações, lideranças, articulações entre militantes a nível nacional, mencionando, ainda,
as ideologias e atuações dos sujeitos anônimos, envolvidos no processo da história social do
trabalho no Nordeste26, articulando-se com os demais Estados do Brasil nas primeiras décadas
do século XX.
Durante muito tempo o movimento operário no Nordeste não foi alvo das pesquisas na
historiografia nacional e durante décadas, em virtude do “avanço” do capitalismo, o eixo Rio
25

Segue alguns trabalhos que articulam história e biografia. Minha Pátria é o mundo inteiro: Neno Vasco, o
anarquismo e o sindicalismo revolucionário em dois mundos, de Alexandre Samis (Samis, 2009); Entre a
História e a Liberdade: Luce Fabbri e o Anarquismo Contemporâneo, de Margareth Rago (RAGO, 2000) e
Oreste Ristori: uma aventura anarquista, de Carlo Romani (ROMANI, 2002).
26
A Região “Nordeste” na época em que Canellas viveu, era retratada na época, como região Norte, em virtude,
segundo Durval Muniz de Albuquerque Júnior, da antiga divisão regional do país, entre Norte e Sul. Ver:
JÚNIOR. Durval Muniz de A. A Invenção do Nordeste e Outras Artes. São Paulo: Cortez, 1999.
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– São Paulo foi considerado pela historiografia tradicional, como sendo os únicos estados que
de fato tiveram movimento operário. Na verdade, essa afirmativa não procede e as pesquisas
atuais vêm ampliando os conhecimentos acerca da história do movimento operário no Brasil.
É nessa perspectiva, que é abordado o presente estudo, pois, ao acompanhar os
espaços sociais em que Canellas circulou, reconstroem-se diálogos, ideias, ações manifestadas
ao longo de sua trajetória intelectual, inter-relacionada ao contexto histórico por ele vivido.
Oportunizando, também, uma compreensão da organização operária fora do eixo Rio – São
Paulo, sem falar das experiências da classe operária, dos ideais políticos e ideológicos e da
atuação do Estado frente às mobilizações e contestações sociais da época.
É nesse sentido, que foi desenvolvida a pesquisa, que teve como principais objetivos
compreender o contexto social, político, econômico e cultural de Viçosa-AL, acrescentando o
posicionamento ideológico de Canellas, sem falar da hipótese e confirmação da atuação do
mesmo, como um intelectual orgânico, numa perspectiva gramsciana, tendo em vista suas
convicções ideológicas e atuações voltadas para a divulgação de autores, de textos, de
argumentos de interesse de classe, a quem ele dedicou-se, durante toda sua trajetória política.
Seus posicionamentos políticos ideológicos identificam-se com a reflexão de Antônio
Gramsci (1891 – 1937), acerca dos intelectuais:
Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos os
homens desempenham na sociedade função de intelectuais. Quando se distingue
entre intelectuais e não - intelectuais, faz-se referência, na realidade, tão somente á
imediata função social da categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em
conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional
específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço muscular – nervoso. Isso
significa que, se se pode falar de intelectuais é impossível falar de não –
intelectuais, porque não existem não intelectuais. (GRAMSCI, 1982, p 7).

Os intelectuais para Gramsci encontravam-se entrelaçados com as relações sociais,
pois os mesmos fazem parte de uma classe e são vinculados a um determinado modo de
produção (donos dos meios de produção). Essa última referência é em relação à designação de
“intelectual orgânico” ou “intelectual tradicional”.
Os intelectuais tradicionais, para Gramsci, são basicamente os intelectuais ainda
presos a sua formação socioeconômica (burguesa, clero, funcionários, militares, acadêmicos)
e que exerceriam funções de manter a situação favorável à manutenção do status quo da
classe da qual faziam parte. Eram “neutros”, fechados num mundo enciclopédico, erudito,
alheios as questões sociais, decorrentes do sistema de produção e das lutas que envolvem o
poder político e econômico.
Já os intelectuais orgânicos, ao contrário, são os intelectuais que fazem parte de uma
classe em expansão, que reivindica seus direitos e que não estão “neutros” frente aos
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problemas econômicos, políticos e sociais dos quais são vítimas. Estão conectados ao mundo
do trabalho, às organizações culturais e políticas do seu tempo. Almejam um projeto global de
sociedade e um tipo de Estado capaz de melhorar as condições materiais e espirituais da
sociedade.
Sendo assim, o intelectual orgânico é o que estabelece vínculo com a classe da qual
faz parte ou representa, elaborando um posicionamento ético-político através de atividades
educativas, culturais e organizativas no que se refere à emancipação política social da
sociedade. (GRAMSCI, 1982, p.9/14). Segundo Edmundo Fernandes Dias o “intelectual no
sentido gramsciano é alguém que está sempre interferindo na prática social”. (DIAS, 2013, p.
118).
A intelectualidade, nesse sentido, tem como função o engajamento, a militância em
prol da classe trabalhadora. Para Sirinnelli, o engajamento político do intelectual, se dá no
nível histórico. De acordo com Sirinelli, a utilização de noções de “geração”, “itinerário” e
“sociabilidade” são fundamentais para discorrer sobre a história política dos intelectuais.
A noção de geração contribui para a reabilitação de um acontecimento, a partir de
fatos ocorridos num determinado tempo e espaço. Todavia, Sirinelli adverte que não devemos
buscar nela o foco principal para o estudo da sociabilidade intelectual e consequentemente as
ações ou relações com a política (do intelectual), na verdade é preciso levar em conta os
efeitos da idade e os fenômenos da geração (transmissão cultural).
A respeito de noção de itinerário, o historiador se depara com a interpretação que tem
de fazer das situações individuais, sendo, portanto, um obstáculo a ser superado pelo
historiador na interpretação da experiência do personagem (indivíduo(s)). No que se referem
as “estruturas elementares da sociabilidade”, o autor chama a atenção para o fato dos
intelectuais se organizarem em grupos de afinidades, não necessariamente homogêneas,
entretanto, com algumas características comuns: apreciação ideológica que favorecem ao
convívio comum entre eles, sem falar das afinidades culturais.
Como exemplo dessa estrutura, Sirinelli destaca a “revista” como algo que permite
colocações de ideias. Para o autor: “Em suma, uma revista é antes de tudo um lugar de
fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de
sociabilidade, e pode ser entre outras abordagens, estudada nesta dupla dimensão”.
(SIRINELLI, 2003, p.249). Acrescenta, ainda, como locais de sociabilidade, os manifestos e
abaixo assinados, que permitem aos participantes “encontrarem-se num protesto”. E por fim,
cita como outros exemplos “salões” como locais de encontros para conversas, debates,
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proposições e divulgação de ideais. Quanto à participação ou posicionamento político do
intelectual, este pode ser através dos eruditos. Enfim, de intelectuais que contribuem e
contribuíram com a inovação do conhecimento científico ao longo da História.
Já Norberto Bobbio, diz que o engajamento se dá no nível ético-moral. O autor
contribui com alguns apontamentos acerca dos intelectuais, dentre eles, questionamentos
referentes à contribuição dos intelectuais na política, ou seja, surgimento de ideias,
durabilidade de ideologias, envolvimento e participação, etc.
Para entendimento das questões supracitadas, o autor, faz uma observação em relação
ao desenvolvimento das pesquisas em sociologia, tecendo a seguinte observação: “Não
obstante o desenvolvimento das pesquisas da sociologia do conhecimento, ainda sabemos
bem pouco sobre o modo como certas idéias nascem de uma certa sociedade: [...]Sabemos
ainda menos sobre o problema inverso, isto é, sobre o modo como as idéias influenciam,
condicionam ou determinam a ação social”. (BOBBIO, 1997, p.98).
A possibilidade de pesquisas com a utilização da interdisciplinaridade do
conhecimento entre a Filosofia, Sociologia e História torna-se um horizonte de pesquisa para
entendimento, por exemplo, do engajamento político dos intelectuais correspondentes à
efetiva participação e contribuição com processos reivindicatórios para citar somente esse
exemplo.
Para Jean Paul Sartre, o intelectual, é “aquele que se mete naquilo que não lhe diz
respeito”. Podemos exemplificar: um intelectual que contesta a dominação dos homens sobre
os homens que se engaja na defesa dos oprimidos e que radicaliza suas ideias em defesa das
mudanças sociais. Cabe ao intelectual engajar-se (intelectual engajado) e assumir um
posicionamento de contradição à disposição das lutas sociais em que está inserido. Esse
engajamento não precisa ser necessariamente com o alistamento em um partido, pensamento
este de Bobbio. Pelo contrário, para Sartre, o intelectual surge das condições sociais –
históricas em que está inserido e pelas contradições sociais, engaja-se em favor dos
oprimidos.
A ação seria adotar medidas que oportunizassem a ruptura com as ideologias
dominantes contribuindo com a tomada de consciência da classe menos favorecida. Sartre
aponta algumas formas de participação e atuação dos intelectuais: reconhecimento de
condição de pequeno – burguês (observando as condições do mundo burguês e do proletário
oprimido), colocando-se contra todo poder político que explore através de partidos de massa,
o proletariado.
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Para Sartre, o verdadeiro intelectual revolucionário é o que contesta a ordem social
existente e engaja-se nas lutas sociais, apresentando esclarecimentos e oportunizando
conscientização da classe através do conhecimento:
[...] As classes exploradas, com efeito, não precisam de uma ideologia, mas da
verdade prática sobre a sociedade. Quer dizer, elas não têm o que fazer como uma
representação mítica de si mesmas; o que elas precisam é conhecer o mundo para
mudá-lo. Isso significa, ao mesmo tempo, que reivindicam ser situadas (pois o
conhecimento de uma classe implica o de todas as outras e o de suas relações de
força) e descobrir seus fins orgânicos e a práxis que lhes permitirá atingi-los. Em
suma, precisam da posse de sua verdade prática, o que significa que elas exigem se
perceberem tanto em sua particularidade histórica (foram feitas pelas duas
revoluções industriais e têm sua memória de classe, isto é, o que subsiste
materialmente das estruturas passadas: os operários de Saint - Nazaire são as
testemunhas presentes de uma forma antiga do proletariado) quanto em sua luta
pela universalização (quer dizer, contra a exploração, a opressão, a alienação, as
desigualdades, o sacrifício dos trabalhadores em prol do lucro). A relação dialética
entre uma e outra exigência é isso o que se chama de consciência de classe.
(SARTRE, 1994, p.46).

Nesse sentido, e, em consonância, com o debate teórico exposto, acreditamos que
Canellas atuou como intelectual orgânico, numa perspectiva gramsciana, seja atuando nas
organizações, incentivando a adesão de militantes, seja pondo em prática as ações classistas,
através de seus periódicos, ou chamando a atenção para os problemas sociais, políticos,
econômicos e culturais, durante sua experiência na cidade de Viçosa-AL entre 1916-1917.
Neste sentido, a descrição da trajetória do militante Antonio Bernardo Canellas em
Viçosa-AL, no Nordeste, busca revelar o contexto dos acontecimentos e mostrar que houve de
fato movimento operário em Alagoas nas primeiras décadas do século XX (1916-1917),
enriquecendo a história do movimento operário no Brasil, no referido corte temporal.
MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se como fonte primária, o periódico Tribuna do Povo, editado por Antonio
Bernardo Canellas no período de 1916 à 1917 em Viçosa – AL. Outras fontes foram
pesquisadas, para ampliar as possibilidades de conhecimento, de atuação e prática do
militante e do contexto histórico em que ocorreram as mobilizações operárias. Para entender e
analisar tais fatos, foram acrescentadas as seguintes fontes: relatórios do governador da época,
jornais da “grande impressa”, autobiografias de militantes que atuaram e conviveram com
Canellas e bibliografias acerca da temática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O militante Antonio Bernardo Canellas chegou em Viçosa-AL com apenas 17 anos de
idade. Não são precisamente conhecidos os motivos de sua vinda para Viçosa - AL, mas de
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acordo com Iza Sales, a migração foi motivada em face da campanha dos Libertários contra a
Guerra e a autora comenta ainda que segundo amigo de Canellas, Everardo Dias, em seu livro
de memórias, o militante migrou a fim de participar da organização sindical naquele estado e
também, como ocorreu posteriormente, no estado de Pernambuco. Já para Sílvia Petersen, o
motivo de sua vinda para o Nordeste se deu por conta de perseguições, fato comum aos
militantes do movimento operário.
Em Viçosa, o militante e tipógrafo, publicou o periódico Tribuna do Povo, sendo este,
seu primeiro jornal voltado para a classe operária, posteriormente e até o final de sua vida,
publicou pelo menos mais quatro jornais. Em Viçosa – AL, foram publicadas 18 edições com
início em 17 de agosto de 1916, sendo a última publicação em 8 de janeiro de 1917. Viçosa
era nesta época, a maior economia do interior e a segunda maior cidade do estado de Alagoas
e com grande desenvolvimento econômico e de uma vida cultural fervorosa. Em virtude desse
desenvolvimento a cidade abrigava problemáticas quanto às questões políticas (política
conservadora típica do período: nepotismo, utilização do bem público em detrimento de
benefícios pessoais, autoritarismo, etc.), sociais, analfabetismo, mendicância, entre outros, e
de trabalho, como exploração dos agricultores e operários que chegavam a trabalhar mais de
14 horas por dia.
É importante frisar o expressivo papel desempenhado por Canellas em sua militância
com a publicação e divulgação desse periódico. Ao longo das edições, Canellas incorporou a
defesa pelas classes menos favorecidas, mencionando a falta de apoio aos trabalhadores do
meio rural, relatando as horas excessivas de trabalho, acrescentando os casos de denúncia de
desvio de verbas e as ações dos congressistas voltadas para a criação e aumento de impostos.
Denuncia as fraudes nas eleições e em suas publicações há alguns editoriais chamando a
atenção para necessidade de uma organização classista, com divulgação de notícias referentes
à exploração dos trabalhadores em Viçosa e em outras cidades do estado (Maceió, Pilar, etc.).
Divulgava e chamava a atenção para os altos índices de analfabetismo, já elevados naquela
época, comentava sobre a precariedade da infraestrutura do município, mencionando, ainda, a
política oligárquica, implantada em Alagoas.
Através de seu jornal, Canellas, militou por uma sociedade mais justa e igualitária,
divulgando o anarquismo, quando em uma de suas publicações (além de outras) ele indica que
a classe trabalhadora deve utilizar uma agitação extra parlamentar (princípio anarquista) para
conseguir mudanças efetivas na luta contra a exploração capitalista. Chama atenção também a
receptividade aos ideais anarquistas pelo redator tipógrafo quando da escolha de seus
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colaboradores, em sua maioria, com posicionamentos anarquistas, embora este aspecto não
esteja de forma muito evidenciada em seus artigos. Entretanto, é possível identificar no
periódico a defesa e divulgação majoritária do anarquismo por Canellas.
A divulgação do periódico Tribuna do Povo permitiu identificarmos os problemas, os
sujeitos anônimos, a cultura de Viçosa e o “início” da propagação de uma ideologia
emancipadora. Portanto, conhecer e entender a experiência de Canellas e da sociedade de sua
contemporaneidade, oportuniza conhecermos um pouco mais acerca da história política e
social de Viçosa e da própria história social do trabalho no Nordeste, somando-se ainda, parte
da vida do militante Antonio Bernardo Canellas.
Canellas, devido à sua postura de ir frontalmente de encontro ao pensamento
dominante e ao senso comum hegemônico, provocou desagrados com grandes repercussões
por suas publicações. Em uma de suas publicações declara ter sido vencido pelas dificuldades
materiais; vencido pela guerra que se faz à porta voz da imprensa livre; vencido pela
impossibilidade de vencer. Assim ele põe fim à publicação do seu periódico e posteriormente
migra para a cidade de Maceió.

CONCLUSÕES
A trajetória de Antonio Bernardo Canellas em Viçosa-AL foi marcada pelo contexto
social, político, econômico e cultural do período vivenciado por ele e pela sociedade de
outrora. Um período marcado por uma sociedade com altas taxas de analfabetismo, com uma
política oligárquica, uma economia restrita as elites, violência, discriminação social, entre
outros exemplos comumente extensivos a outras cidades do estado de Alagoas e por que não
dizer do Brasil. Nesse sentido, a principal forma de atuação de Canellas foi através da
publicação do periódico Tribuna do Povo, que teve repercussão evidente, sendo vendido,
inclusive, em Maceió. Outro detalhe em relação ao percurso do militante, diz respeito a seu
posicionamento ideológico, com a divulgação do anarquismo enquanto meio para se ter uma
sociedade mais justa e igualitária.
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RESUMO: Este artigo apresenta um recorte de um projeto desenvolvido na disciplina de

Educação Inclusiva no 6º período do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. O objetivo foi criar ou
adaptar um material didático que contribua para o ensino e a aprendizagem de alunos com
deficiência intelectual. Para isso, utilizou-se o jogo de tabuleiro, conhecido como Aliado,
onde foi trabalhado o tema geográfico: mesorregiões do Rio Grande do Norte, sua localização
e principais características em um processo dialógico com o conteúdo de orientação,
trabalhado na cartografia e a ludicidade. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que utilizou
como ferramenta de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a construção de uma adaptação
do jogo de tabuleiro para os temas de Geografia. Considerando o jogo, numa concepção
sócio-construtivista-interacionista, como um mecanismo que possibilita a construção de
conhecimentos e de interação entre os alunos, independentemente de suas condições físicas e
intelectuais, pode-se pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma e consciente.
Nessa perspectiva, o jogo de tabuleiro Aliado se mostra uma alternativa para melhorar a
interação do aluno com deficiência intelectual com o conteúdo estudado em sala de aula e
seus colegas de sala de aula, proporcionando a ele o desenvolvimento de suas habilidades e
competências.
Palavras–chave: deficiência intelectual, ensino, geografia, jogos

USING THE BOARD GAME AS PROPOSED TEACHINGEDUCATIONAL RESOURCE IN GEOGRAPHY EDUCATION FOR
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ABSTRACT: This article presents the results of a project developed in the subject of Inclusive
Education of 6th period of the course of degree in Geography from the Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. The aim was to create or adapt
a didactic material to contribute to the teaching and learning of students with intellectual disabilities.
For this, we used the board game, known as Allied, where he worked the geographical theme:
mesoregions of Rio Grande do Norte, its location and main features in a dialogical process with the
orientation of content, working on mapping and playfulness. This is a qualitative research which used
as a data collection tool to literature and the construction of an adaptation of the board game to the
geography themes. Considering the game, a socio-constructivist-interactionist conception, as a
mechanism that enables the construction of knowledge and interaction between students, regardless of
their physical and intellectual conditions, one might think education into a creative, autonomous and
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conscious outlook. From this perspective, the board game Aliado shown an alternative to improve the
interaction of students with intellectual disabilities with the content studied in class and his colleagues
classroom, giving him the development of their skills and expertise.

KEYWORDS: intellectual disabilities, education, geography, games
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte de um projeto desenvolvido durante a disciplina de
Educação Inclusiva no 6º período do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, cuja
proposta foi criar ou adaptar um material didático que contribuísse para o ensino e a
aprendizagem de alunos com algum tipo de deficiência. Nesse caso, optou-se por desenvolver
um material didático que pudesse atender aos alunos com deficiência intelectual.
A Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência
Intelectual do Desenvolvimento – AAIDD:
Caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior à média (QI),
associado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades
(comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança,
uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e
trabalho), que ocorrem antes dos 18 anos de idade (AAIDD, 2012).

Sabe-se que as pessoas com deficiência intelectual possuem dificuldade em assimilar
conteúdos abstratos e para uma disciplina como a Geografia que exige, muitas vezes, um grau
de abstração relativamente alto, é preciso criar alternativas e novas propostas metodológicas
para que os alunos com deficiência intelectual possam desenvolver suas capacidades
cognitivas a fim de alcançar a autonomia na construção do conhecimento. Segundo Mafra
(2008, p. 4), os jogos e brincadeiras são estratégias metodológicas que proporcionam a
aprendizagem através de materiais concretos e de atividades práticas, onde a criança cria,
reflete, analisa e interage com seus colegas e com o professor, portanto eles atuam como
instrumentos desafiadores e proporcionam novas perspectivas para que a aprendizagem e a
inclusão destes alunos aconteçam de forma satisfatória.
Assim, o objetivo deste trabalho foi adaptar um material didático que contribua para o
ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência intelectual.
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MATERIAL E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que utilizou como ferramenta de coleta de
dados a pesquisa bibliográfica e a construção de uma adaptação do jogo de tabuleiro para os
temas de geografia. A opção foi por adaptar o jogo de tabuleiro conhecido como Aliado. Para
a materialização do jogo foi utilizada cartolina, lápis, tampas de garrafa PET, cola, papelão,
tinta guache, caneta hidrocor, fita métrica, copo plástico, o mapa do Rio Grande do Norte com
a divisão das mesorregiões e uma moeda (Figura 1).

Figura 1. Material utilizado para confecção do jogo de tabuleiro Aliado. NÓBREGA, 2015.

O jogo é realizado sobre um tabuleiro com o mapa do Rio Grande do Norte
apresentando as mesorregiões identificadas com cores distintas, destacando-se como pontos
de referência as principais cidades do Estado que servirão como pontos de partida e chegada
ao decorrer do jogo (Figura 2).

Figura 2. Jogo de tabuleiro Aliado pronto para ser utilizado. IFRN, 2015.
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O conceito de região está historicamente vinculado à ideia de diferenciação entre áreas,
sendo esta primeiramente resultante das diferenças naturais entre os lugares. Apesar de o
capitalismo, na sua fase mais recente, de mundialização dos mercados, produzir uma certa
homogeneização entre lugares, é necessário reconhecer que as diferenças entre esses não
deixam de existir (GONÇALVES, 2012). O termo mesorregião, criado pelo IBGE, é uma
subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica
com similaridades econômicas e sociais. O Rio Grande do Norte apresenta quatro
mesorregiões geográficas: Agreste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Oeste
Potiguar.
A proposta do jogo é que a turma seja dividida em grupos de quatro participantes cada.
Primeiro eles jogam um dado, cujos lados têm números e cores (cada mesorregião tem uma
cor). A cor que for sorteada no dado define a carta que será selecionada e que contém o nome
da mesorregião, a localização e algumas de suas características, definindo de qual
mesorregião cada participante deve partir. Em seguida, joga-se o dado novamente para definir
para qual mesorregião cada um deve seguir. Posteriormente, quando todos tiverem seus
percursos definidos, joga-se o dado novamente para definir, a partir da numeração, quantas
casas devem avançar e assim sucessivamente. Vence primeiro aquele que completar três
percursos diferentes. Aconselha-se que o jogo seja trabalhado antes da abordagem do
conteúdo, pois, como o aluno com deficiência intelectual tem dificuldade com conteúdos
abstratos, deve-se partir de situações concretas para depois construir os processos de
abstração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atuação docente exige riscos e requer que o professor – de Geografia – se empenhe
em prol da criação e desenvolvimento de diferentes recursos didáticos e novas propostas
teórico-metodológicas para alcançar os objetivos propostos em suas aulas, principalmente
quando se tem alunos com deficiência intelectual que necessitam de uma abordagem
pedagógica diferenciada para que possam compreender e se apropriar dos conteúdos
ministrados na disciplina. Neste sentido, entendemos que o lúdico se apresenta como uma
importante ferramenta metodológica para a mediação entre aluno e espaço geográfico,
fazendo com que a relação entre o ensino e a aprendizagem venha a se tornar mais atrativa.
De acordo com Santos (1997, p. 9, grifos do autor):
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A palavra lúdico vem do latim ludus significa brincar. Neste brincar estão
incluídos jogos, brinquedos e divertimentos e é relativo também à conduta
daquele que joga e se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo
oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua
compreensão do mundo.

Nas escolas onde, geralmente, os recursos financeiros e pedagógicos são poucos e
precários, a utilização de jogos e brincadeiras proporciona a possibilidade de se trabalhar os
conteúdos de Geografia de forma mais atrativa estimulando a concentração, participação e
integração dos alunos com deficiências com os demais. Esta ação favorece e fortalece a
inclusão, visando à construção de novos conhecimentos e fazendo com que estes alunos se
tornem sujeitos criadores do seu próprio saber.
No que diz respeito à deficiência intelectual, uma inquietação permeia o pensamento de
muitos professores: o quanto uma criança, nessa “condição”, pode aprender. Como qualquer
pessoa, o aluno com deficiência intelectual possui habilidades e dificuldades. No entanto, essa
particularidade, em hipótese alguma, pode determinar qual será seu limite de evolução como
sujeito. Por apresentar atrasos em seu desenvolvimento cognitivo, o aluno com deficiência
intelectual carece de atividades lúdicas no seu dia a dia, pois necessitam de muito mais
estímulos para desenvolver suas habilidades cognitivas, motoras e sensoriais. Portanto, a
estimulação constante, a interação com os colegas e a cooperação entre eles devem ser um dos
principais objetivos dentro da proposta pedagógica desenvolvida pelos professores e escolas.
Ao propormos a criação e utilização de jogos de cunho educativo visando o ensino de
Geografia para alunos com deficiência intelectual, sabemos que eles estimulam a competição
e até mesmo a rivalidade entre os alunos, mas podemos analisar esse aspecto de maneira
positiva, como uma forma de crescimento individual e tendência de superação ou, até mesmo,
de desenvolvimento do espírito de colaboração, quando envolve jogos em grupos. É nesse
momento que o papel do professor se torna fundamental, devendo atuar como mediador
responsável pelo controle da competitividade, mostrando que o objetivo não é o de ganhar ou
perder, mas sim o de apreender os conteúdos, desenvolver habilidades e interagir com os
demais colegas, como afirmam Miranda e Pinheiro (2013, p. 5):
Através do jogo a criança com deficiência intelectual torna-se autônoma,
aprende a verbalizar suas opiniões, a organizar seu pensamento para obter
sucesso em cada jogada. Além de desenvolver uma postura de
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companheirismo, pois para jogar com os colegas é preciso aprender a respeitar
o outro e também elaborar e respeitar as regras.

A partir do jogo de tabuleiro, o aluno com deficiência intelectual deverá ser capaz de
aprender a trabalhar em grupo e criar conceitos sobre normas, atitudes e hábitos de
convivência, fundamentais para integrar-se e viver em sociedade. O ambiente cooperativo,
estimulante e competitivo proporcionado pelo jogo encoraja o aluno a interagir com o grupo,
explorar, discutir e propor soluções para suas ações a fim de vencer, levando o aluno a
perceber o seu desempenho e também avaliá-lo. Além de favorecer a socialização entre os
alunos, o jogo de tabuleiro Aliado também ajuda a desenvolver a atenção e concentração e
estimula a memorização dos conteúdos. A proposta dessa intervenção pedagógica é a
utilização de um jogo que permita a criança realizar a diferenciação dos aspectos relevantes
de cada mesorregião do Rio Grande do Norte.
Segundo Ide (2008),
O jogo possibilita à criança com deficiência intelectual aprender de acordo
com seu ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo associado
à satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. Quando esta
aumenta, a ansiedade diminui, permitindo à criança participar das tarefas de
aprendizagem com maior motivação. O uso do jogo também possibilita
melhor interação da criança deficiente mental com os seus coetâneos normais
e com o mediador.

Considerando o jogo, numa concepção sócio-construtivista-interacionista, como um
mecanismo que possibilita a construção de conhecimentos e de interação entre os alunos
deficientes e não deficientes, podemos pensar a educação numa perspectiva criadora,
autônoma e consciente, tornando o desenvolvimento escolar da criança menos monótono e
desinteressante. Portanto, Mafra (2008, p. 13) defende que:
A utilização de jogos educativos como recurso didático-pedagógico, voltado a
estimular e efetivar a aprendizagem, desenvolvendo todas as potencialidades e
habilidades nos alunos, é um caminho para o educador desenvolver aulas mais
interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em igualdade de
condições com inúmeros recursos a que o aluno tem acesso fora da escola.
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A Geografia é uma disciplina com um potencial enorme para aplicação de jogos e
brincadeiras nas atividades de transição entre os conteúdos escolares e a vida cotidiana dos
alunos, pois ela se propõe a trabalhar o espaço de convívio imediato, abordando os aspectos
físicos, econômicos e sociais. Nesta perspectiva, consideramos que a atividade lúdica é
imprescindível na educação de todas as crianças e, ainda mais, em uma disciplina bastante
teórica como a Geografia, que ensinada sem diferentes recursos, pode se tornar enfadonha,
entediante e despertar certo distanciamento por parte dos alunos.
CONCLUSÕES
Acreditamos que o jogo de tabuleiro Aliado pode ser uma alternativa para melhorar a
interação do aluno com deficiência intelectual com o conteúdo estudado em sala de aula e
com os demais alunos, possibilitando o aumento da motivação e a maior agilização da
atividade mental.
Como este trabalho é um recorte, apresentamos somente a metodologia e discussão
teórica de sua aplicação. Neste sentido, acreditamos que o jogo de tabuleiro se configura
como uma opção para melhorar o ensino-aprendizado de alunos com deficiência intelectual na
disciplina Geografia. Acreditamos também que apesar das imensas dificuldades enfrentadas
pela educação no Brasil, a inovação e produção de novas propostas didáticas são essenciais
para que os alunos, deficientes ou não, passem a construir seu próprio saber nos diferentes
campos de conhecimento.
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A VISÃO DOS ALUNOS SOBRE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO NO
CURSO INTEGRADO EM INFORMÁTICA DO IFBA-VALENÇA, E
SUAS PERSPECTIVAS PÓS FORMAÇÃO
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RESUMO: A pesquisa visa diagnosticar a partir da visão dos alunos do curso de informática
do IFBA-Valença, a qualidade do curso e perspectiva do seu público pós conclusão. Para tal,
usou-se de uma metodologia com entrevista semiestruturada, que permitem a investigação de
dados obtidos do publico alvo, acerca de construir uma reflexão e ou, possível debate em
relação ao processo de ensino aprendizado do curso.
Palavras–chave: Diagnosticar, investigação, pesquisa, posição, reflexão

VISION OF STUDENTS ABOUT THE FORMATION OF QUALITY ON
COURSE IN INTEGRATED INFORMATIC IN THE IFBA-VALENCA,
AND PERSPECTIVES AFTER FORMATION
ABSTRACT: The research aims to diagnose from the vision of computer course students of
IFBA-Valenca, the quality of the course and perspective of his public after completion. For
this, he used a methodology with semi-structured interviewthat allow investigation data of the
target audience, about building a reflection and or possible debate regarding teaching learning
course process.
KEYWORDS: Diagnose, course, reflection, reserach, students
INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina Pesquisa em Educação
– orientado pela professora Eliete Barros – envolvendo os alunos do curso de Licenciatura em
Computação e Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA).
O ponto inicial para o desenvolvimento do projeto que culminou nesse artigo partiu da
inquietação de um dos alunos – Diogo Nascimento – que dizia respeito à visão dos alunos
quanto à qualidade da formação no curso integrado em Informática e quais as perspectivas
que os alunos desse curso tinham quanto ao futuro, pós formação.
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Discutido o tema com todos os alunos da disciplina, a pergunta provocadora da pesquisa
era, como os alunos do 3º e 4º ano “vêem” a qualidade da formação no curso integrado em
informática no IFBA-Valença e qual a perspectiva pós-formação?
O objetivo geral, seria então, analisar a qualidade da formação no curso integrado em
informática no IFBA-Valença e as perspectivas pós formação a partir da visão dos alunos do
3º e 4º ano. E como objetivos específicos: compreender a concepção de qualidade e de pós
formação; analisar a concepção de formação para o curso integrado de informática no IFBAValença; e investigar a “visão” dos alunos do 3º e 4º no curso integrado em informática no
IFBA-Valença quanto à qualidade e quanto às perspectivas pós formação.
Importante passo após ser aclarado quais objetivos era preciso alcançar, entendemos ser
necessário que a definição da metodologia fosse a mais coerente possível, principalmente, por
ter “contra nós”, o fator tempo. Além de o semestre apontar a sua finalização e os alunos do
curso Integrado em Informática (sujeitos da pesquisa), estarem concluindo os componentes
curriculares (e isso evidente dificultaria o aceso a eles), havia também a especificidade da
disciplina Pesquisa em Educação, que por ter carga horária de apenas 30 (trinta) horas,
“reclamava” agilidade nas ações.
O primeiro passo importante de clareza do objeto, porque, segundo Duarte (2002, p.02)
“A definição do objeto de pesquisa assim como a opção metodológica constituem um
processo tão importante para o pesquisador quanto o texto que ele elabora ao final.”, foi feito
como já esclarecido anteriormente. E este, indicou um trabalho com abordagem qualitativa, na
qual, para Godoy (1995), deve ter o ambiente natural como fonte direta de dados e o
pesquisador como instrumento fundamental, além disso, deve desempenhar um papel
descritivo, cuja preocupação essencial está no significado que as pessoas dão às coisas e à sua
vida e ter um enfoque indutivo na análise dos seus dados.
Quanto aos procedimentos, optamos pela pesquisa de campo e como instrumentos
optamos por fazer entrevistas semiestruturadas que, para Belei; Gimenes-Paschoal;
Nascimento; Matsumoto (2008), são as mais frequentes em pesquisas qualitativas e devem ser
reconhecidas como um método de qualidade para a coleta de dados.
A escolha dos sujeitos, alunos do 3° e 4° ano do curso técnico integrado de informática
do IFBA – Valença foi definido pelo teor do nosso objeto. Compreendíamos naquele
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momento que alunos recém ingressos no curso não teriam tantos elementos para falar da
qualidade e da perspectiva pós-formação. Entendíamos que alunos com uma caminhada mais
longa no curso estariam mais embasados para responder as nossas perguntas.
Godoy (1995, p. 61) afirma ainda que “Do ponto de vista metodológico, a melhor
maneira para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador "colocar- se no
papel do outro", vendo o mundo pela visão dos pesquisados”. Assim, a entrevista
semiestruturada com os discentes configura-se uma importante ferramenta nesta captação da
realidade vivida pelos estudantes e faz-se necessário ainda, ao pesquisador, estar sensível para
colocar-se no papel dos estudantes a fim de compreender as diversas concepções existentes
dentro deste grupo estudado.
O Ensino Médio Integrado tem algumas finalidades. Dentre as quais podemos citar a
formação do aluno como cidadão, pautando de conhecimentos necessários para seguir sua
carreira no ensino superior, e o segundo o de preparar para o mercado de trabalho. A
educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. (LDB
9.394/96).
O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Valença atende ao
disposto na lei, pois oferece o curso Técnico integrado em Informática, e é uma grande
oportunidade para os alunos que almejam um ensino de qualidade e sobretudo adquirir um
conhecimento técnico que preparem os mesmos para ingressar no mercado de trabalho após
sua formação.
Um dos grandes desafios nos dias atuais é garantir uma educação de qualidade onde os
alunos possam, ao término desse período, sair habilitados para exercer suas funções com
excelência
De acordo com Paro (1999, p.108)
Quando se fala em educação e, em especial, em escola, a primeira preocupação, ou a
preocupação que está subentendida nas demais, é com a preparação para o trabalho.
Sempre que se procura saber, em pesquisas de campo, qual a função da escola, as
respostas que se obtêm, tanto por parte de alunos e pais, quanto de professores e
demais educadores escolares, sempre convergem para a questão do trabalho. Fala-se
muitas vezes, que se estuda “para ter uma vida melhor”, mas, quando se procura
saber o que isso significa, está sempre por trás a convicção de que “ter sucesso” ou

Artigos

Ciências Humanas

12672

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

“ser alguém na vida” é algo que se consegue pelo trabalho, ou melhor, pelo
emprego.

A relevância desta pesquisa esta em conhecer melhor a realidade do curso técnico
oferecido por essa instituição e o ponto de vista que cada aluno tem sobre a qualidade de sua
formação e se a mesma implica em suas escolhas no futuro.
Este artigo possui uma seção relacionada à pesquisa de campo para que os sujeitos da
nossa pesquisa, pudessem falar do curso que estavam prestes a concluir.

MATERIAL E MÉTODOS
Como já esclarecido sobre a motivação para a construção do artigo, optamos em
escolher somente os alunos do 3º e do 4º ano, já que estes por estarem ao termino do
curso possuem uma melhor concepção em relação à qualidade e já dispõem de uma carga
horária de aulas cumpridas, significativa, para definir quais as perspectivas para pósformação.
Foram entrevistados 24 alunos do 3º ano e 10 alunos do 4º ano, observando-se que
houve uma resistência de alguns alunos do 4º em responder a entrevista semiestruturada.
Não foi esclarecida qual o motivo da resistência para responder perguntas que estavam
relacionadas às suas vidas educacionais, mas entendemos e aceitamos o posicionamento
destes.
Como informado na introdução optamos pela entrevista semiestruturada e a partir
de discussões em sala, optamos por elaborar um instrumento em que constasse perguntas
abertas e fechadas. Como não houve tempo para uma pré testagem estávamos
“arriscando” o modelo. Sabíamos que em algumas situações poderia haver uma pequena
confusão de entendimento por parte dos sujeitos entrevistados, entretanto, e apesar da
nossa consciência, tínhamos a responsabilidade de agir coerentemente e o que consta na
análise de dados, comprova que não houveram grandes “danos” à coleta de dados.
Segundo Parasuraman (1991, apud CHAGAS, 2000) “um questionário [com
características de entrevista semiestruturada] é tão somente um conjunto de questões,
feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto”, ou seja, é
um método de coleta de informações que faz uso de questões elaboradas com o intuito de
satisfazer os objetivos propostos no projeto, onde elas podem ser abertas ou fechadas
variando de acordo com a necessidade da resposta que se pretende obter.
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Para concretização da aplicação desta ferramenta, elaboramos 5 questões, 2 abertas
e 3 fechadas, onde pôr fim estas serão analisadas de forma significativa levando em conta
cada resultado para concluir a sondagem da visão de qualidade e perspectivas que os
alunos possuem em relação ao curso.
Abaixo se encontra a analise das informações obtidas através da aplicação desta
entrevista semiestruturada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o recolhimento de dados obtidos através de entrevista semiestruturada
aplicado aos alunos, podemos afirmar que: a maioria dos discentes entrevistados é um
publico feminino, que no total foram 18, enquanto os masculinos tiveram 14 alunos
entrevistados, totalizando 33 alunos remanescentes, 24 alunos matriculados no 3° 9
alunos do 4° ano. Na primeira questão perguntamos aos mesmos “Qual (is) sua (s)
perspectivas de formação antes de ingressar no curso técnico integrado em informática?”.
Dentre tudo que foi exposto por eles mediante esse questionamento, percebemos
que as perspectivas das alunas eram diferentes em relação ao dos rapazes, elas na sua
maioria visavam o ensino de qualidade que tem os institutos federais possuem, não
fazendo nenhuma perspectiva sobre o mercado de trabalho, já os do sexo masculino
demostraram seus interesses no mercado de trabalho e na continuidade de seus estudos
na área pós-conclusão de curso.
A segunda pergunta feita aos alunos aos do 3º e 4º foi uma pergunta de múltipla
escolha onde dependendo da resposta o aluno era direcionado para uma pergunta aberta:
Como você analisa a qualidade de sua formação? Para alunos que assinaram as
alternativas C e D que respectivamente era “REGULAR” e “PESSIMA” foi feita a
seguinte pergunta aberta: O que esta faltando para que exista qualidade em seu curso? 9
alunos do 3º ano assinaram a alternativa “REGULAR” e 3 assinaram “PÉSSIMA”, do 4º
ano apenas 5 alunos assinaram a alternativa “PÉSSIMA” ambos relataram que os
conteúdos dado em sala de aula eram insuficiente para capacitá-los pra o mercado de
trabalho, chamaram a atenção para a grade curricular onde acharam que muitas das
disciplinas oferecidas eram desnecessárias, e as disciplinas técnicas que exigia a parte
pratica o material de manutenção não era suficiente para os mesmo adquirirem, uma
formação de qualidade. Ressaltaram também acerca da formação dos professores e a
motivação dos mesmos em dar aula, pois segundo eles as aulas eram mal administradas e
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de difícil compreensão. Veremos que é de fundamental importância que o professor seja
capacitado para contribuir na formação do aluno.
De acordo com Perrenoud (2000, p.14 )
É imprescindível saber para ensinar bem numa sociedade em que o
conhecimento está cada vez mais acessível, e apresenta dez habilidades
necessárias ao professor. Dentre elas: organizar e dirigir situações de
aprendizagem, Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem
ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem. Administrar a
progressão das aprendizagens, trabalhar em equipe, utilizar novas tecnologias.

Entendemos que é de fundamental importância que o professor seja capacitado
instruído e qualificado para exercer sua profissão com inteireza, visto que se o professore
ele é despreparado ou não executa seu trabalho com dedicação e compromisso é notório
que os alunos em sua maioria terão baixo rendimento e esta situação desmotivarão o
mesmo em relação ao curso.
Por sua vez os alunos do 4º ano ressaltaram a falta de aulas praticas nas disciplinas
técnicas e a ausência de estagio para os alunos que já estão concluindo o curso. Em um
curso técnico e profissionalizante sabemos que o estagio é uma parte crucial na sua
formação do profissional como afirma SOUZA (2012, p.1).
O estágio é um dos momentos mais importantes para a formação profissional.
É nesse momento que o futuro profissional tem oportunidade de entrar em
contato direto com a realidade profissional no qual será inserido, além de
concretizar pressupostos teóricos adquiridos pela observação de determinadas
práticas específicas e do diálogo com profissionais mais experientes.

A terceira pergunta aberta feita aos alunos do 3º e 4º ano foi: Agora que esta perto
de concluir Qual (ais Suas (s) expectativas. Elas mudaram após você fazer parte do
Curso? Em sua maioria os alunos do 3º e 4º ano responderam que “Sim” e justificou que
o curso deixou muito a desejar, e optariam após sua formação não continuar na área
tecnológica argumentando

que os conhecimentos adquiridos ate o momento não o

tornaria apto para o mercado.
Por se tratar de um curso técnico, a primeira expectativa é existir um número maior
de homens em detrimento ao número de mulheres. Aí esteja, possivelmente, um dado em
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que é preciso ficar atento, pois com a demanda de procura diferenciada, e como dito nas
respostas, com objetivos tão diferentes entre homens e mulheres, a qualidade, matriz
curricular (pensando na formação), precisem ser revistos por aqueles que discutem,
analisam e elaboram os cursos do Ensino Médio.
Um outro dado coloca duas forças em lados opostos: quem pensa e elabora o curso
e quem cursa de fato. A concepção de qualidade entre essas duas forças coaduna para o
mesmo fim? Para a mesma percepção? Evidente esclarecer que elaborar um curso no
papel em nada se compara com a execução deste em sala. Não se discute a intenção de
fazer o melhor, entretanto as respostas dadas pelos atores que cursam o integrado de
Informática, ao mínimo denotaria a necessidade de estreitar a relação do que se pensa
com o que se executa, para a qualidade sair do papel e ir em linha direta para a prática.
Enfim são considerações que não esgotam, abrem sim, muitas reflexões.
CONCLUSÕES
Acessar os estudantes do 3º e 4º - a quem nós agradecemos a gentileza – não foi de
todo uma tarefa fácil. É o processo do convencimento e da conquista para uma pergunta
crucial: “porque eu tenho que responder essas questões”, se imposição e aclarando sobre
a necessidade da opinião crítica, para quem sabe, posteriores mudanças.
Entender e discutir sobre qualidade, formação e pós formação, não foi das tarefas
mais fáceis, principalmente pela pouca bibliografia referente à formação dos alunos.
Encontrávamos sempre formação relacionada a professores, mas como já sabido, não era
o nosso foco. Além disso o termo qualidade parece que só tem relação com
administração ou qualidade de vida e não sobre qualidade de curso, qualidade como “eu
vejo, eu que curso”, enfim, a necessária discussão teórica que ficou, infelizmente, com
algumas reticências.
O tempo – que justifica “quase” tudo – impediu de fazermos maior análise da
matriz curricular do curso integrado de Informática e assim, talvez, compreender ainda
mais como se pensou a qualidade, a formação e as perspectivas para o curso oferecido.
E no que tange à análise de dados, compreendemos que seria preciso maior relação
com a teoria, mas, sem querer diminuir a importância desta, solicitamos ao leitor total
atenção à fala dos estudantes. Estes que pouco são consultados sobre suas vidas
educacionais. Estes que são “empurrados” e obrigados pelos pais a estudarem e que
demonstram um desencanto com relação ao curso que fazem. Terminarão, mas não
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percebemos o “brilho nos olhos”; não percebemos a alegria pelo aprendizado; e muitos
sequer pensam em dar continuidade no ensino superior na área de Informática.
Preocupemo-nos com os objetivos dos educadores para percebermos se eles
relacionam-se com os objetivos dos educandos. Não temos a fórmula e nem temos as
respostas, mas como estudantes que ainda somos, gostaríamos de sermos ouvidos em
nossas especificidades e estes “meninos e meninas” – sujeitos desta pesquisa – estão
apenas começando as suas vidas acadêmicas e profissionais.
Esperamos que esse artigo aponte possibilidades de ainda ser possível fazer algo
eficiente para manutenção da qualidade dos cursos do Ensino Médio e que melhore as
perspectivas pós-formação dos alunos, futuros profissionais.
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Acácio de Andrade Pacheco1, Jessica da Silva Moreira de Sousa2, Aclécio Bento de
Andrade Pacheco3, Ronandry dos Santos Jardim4 , Martinho Frazão Costa Neto5
1

Professor do Curso Técnico em Agropecuária Integrado - IFPA. e-mail: acacio.pacheco.edu.br 2Discente do
curso de Licenciatura em Química - UFPI. Bolsista PIBID da UFPI. e-mail: jssksilvamoreira@hotmail.com;
3
Discente do curso de Licenciatura em Química - UFPI. e-mail: acaleciojp@hotmail.com; 4Tecnico
Laboratorista de Biologia - IFAL. e-mail: ronandry.santosl@ifpa.edu.br 5Discente do Curso Técnico em
Agropecuária Integrado - IFPA. e-mail: martinhofneto2@gmail.com

RESUMO: A abordagem ambiental no ensino de química torna-se importante no processo de
formação de valores e atitude correta do ponto de vista ambiental. Dessa forma esta pesquisa
teve como objetivo analisar a abordagem ambiental presente no conteúdo de polímero dos
livros didáticos de química do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2015.
Constatou-se que em três desses exemplares a abordagem ambiental se encontra presente de
forma expressiva e contextualizada nos conteúdo do capitulo de polímeros.
Palavras–chave: livros didáticos, meio ambiente, plásticos.

ENVIRONMENTAL APPROACH THIS IN POLYMER CONTENT OF
TEXTBOOKS OF CHEMICAL PNLD 2015
ABSTRACT: The environmental approach to chemistry teaching becomes important in the
formation of values and correct attitude from the environmental point of view. Thus this study
was to analyze the environmental approach present in the polymer content of the chemistry
textbooks of the National Textbook Program (PNLD) 2015. It was found that in three of these
exemplary environmental approach is present expressively and contextualized in the polymers
of chapter contents.
KEYWORDS: textbooks, environment, plastic.
INTRODUÇÃO
A abordagem ambiental, nos livros didáticos (LD) é de grande importância para que
alunos e professores compreendam a crise ambiental a qual estamos vivenciando, visando
formar cidadãos mais críticos e preocupados com o meio ambiente e com habilidades para
intervir em sua comunidade de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Nessa perspectiva, “o livro didático caracteriza-se como obra de referência para
professores por ser um recurso didático que sintetiza a produção científica, transpondo e
adequando-a aos alunos, de acordo com valores psicopedagógicos”. (DELIZOICOV, 2002).
Atualmente e indispensável conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental,
nesse contexto a abordagem ambiental no ensino de química torna-se importante para a
formação de valores e atitudes capazes de modificar e melhorar o ambiente, até mesmo para
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evitar interpretações negativas sobre a relação entre o progresso da química com a poluição e
contaminação dos recursos naturais (VASCONCELLOS, 2013).
A Lei nº 9.795/1999 cria a Política Nacional de Educação Ambiental em seu Art. 1º,
considera a educação ambiental como “um processo por meio dos quais o individuo e a
coletividade constrói valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente” [...] (BRASIL, 1999).
Vivemos um período de grande consumo, produção e descarte de resíduos sólidos e este
passou a ser um dos grandes problemas ambientais da sociedade urbana, por estar
intimamente ligada à vinculação de doenças e, portanto, a saúde pública seja pela
contaminação de cursos d’água e lençóis freáticos, capacidade de gerar trabalho e renda com
sua transformação, seja pelas questões sociais ligadas a catadores que vivem em condições
subumanas (SANTOS, 2013).
A escola tem um importante papel na formação do cidadão consciente e preocupado
com a qualidade de vida da sociedade e o livro didático e um instrumento que auxilia o
professor na formação do aluno e que por isso precisa ser avaliado como os conteúdos estão
sendo abordado. Nessa perspectiva o presente trabalho teve como objetivo analisar a
abordagem ambiental presente no conteúdo de polímeros nos LD de química do PNLD 2015.
A abordagem ambiental inserida nos livros didáticos contribui para uma maior reflexão
sobre a complexidade dos problemas ambientais, como também permite ao estudante refletir e
vivenciar problemáticas ambientais de forma contextualizada e interdisciplinar.
MATERIAL E MÉTODOS
Este esta pesquisa trata-se um estudo de caráter descritivo e qualitativo , neste utilizouse de analise de conteúdo para melhor compreender a abordagem ambiental presente nos
conteúdos de polímeros para isso levou-se em consideração os seguintes critérios: (1) Tema
ambiental; (2) A relação entre o tema ambiental e polímeros; (3) A forma da abordagem
ambiental problema, importância e solução; (4) se questões ambientais são abordadas com um
caráter local, regional e global; (5) A proximidade dos temas ambientais com os problemas
atuais da sociedade brasileira; (6) Proposta de intervenções ambientais; (7) e se as figuras
presentes nos livros remetem a relações entre polímeros e meio ambiente. Por entender que o
currículo da educação básica esta abordado em sua maioria por meio dos conteúdos presentes
nos livros didáticos assim no presente trabalho, analisou-se à abordagem ambiental presente
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nos capítulos de polímeros dos manuais de química selecionados pelo PNLD 2015, (tabela 1).
A análise foi realizada nos quatro livros, volume três de cada título.
Tabela 1. Livros de Química PNLD 2015 analisado. IFPA-CRMB, 2016.
TITULO

ANO

EDIÇÃO

EDITORA

Química 3

AUTOR (AS)
Eduardo Fleury Mortimer
Andréa Horta Machado

2013

2ª edição

Scipione

Química 3

Martha Reis Marques da Fonseca

2013

1ª edição

Ática

Química
Cidadã

Wildson Luiz Pereira dos Santos
Gerson de Souza Mól (coords.)
2013

2ª edição

AJS

2ª edição

SM

Química: Ser
Protagonista
Murilo Tissoni Antunes

2013

Para proporcionar uma melhor compreensão sobre a abordagem ambiental dos capitulo
de polímeros de cada exemplar, foram realizadas leituras e análise por meio de rodas de
leitura composta por uma equipe interdisciplinar formada por um grupo de 12 estudantes,
organizados em três grupos compostos por quatro integrantes, sendo quatro estudantes de
graduação dos cursos de licenciatura em ciências biológicas, quatro de licenciatura em
química e quatro de licenciatura em física, todos do ultimo período.
Foram realizadas quatro rodas de leitura, em dias diferentes, sendo que em cada
encontro foi analisados e discutidos a abordagem ambiental de cada capitulo de polímero.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
QUÍMICA: Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta Machado.
Nesta obra o conteúdo de polímeros é abordado dentro de uma dimensão ampla e
próxima dos problemas ambientais atuais da sociedade brasileira, fazendo uma oposição à
abordagem tradicional do “conteúdo pelo conteúdo”, o autor não se limitou a apenas o
conhecimento das reações químicas, específicas de polímeros, mas também as consequências
ambientais das mesmas, além de formas de minimização dos impactos ambientais a eles
relacionados.
Nos textos o conteúdo de polímeros é introduzido não pela definição, mas vinculado a
temas maiores como ciclo de vida e processo de reciclagem de produtos, como PET, papel e
vidro, com ênfase para utilização dos materiais de forma consciente e responsável e da
importância de respeitar os limites do ambiente. Associado as reações de polímeros traz
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atividades de reciclagem e informações estatísticas sobre a reciclagem no Brasil e no mundo
(Figura 1).

Figura 1. Introdução ao capitulo de polímeros.
MORTIMER e MACHADO, P. 252.
Para abordar os polímeros o autor traz como exemplo o PET que deriva do petróleo,
integrado a problemática dos resíduos sólidos, frente grande consumo e descarte dos mesmos,
para isso se utiliza de muitas imagens de garrafas PETs, para representar a reciclagem,
impactos, e alternativas (Figura 2).

Figura 2. Estatística da reciclagem no Brasil e no mundo. MORTIMER e
MACHADO, p. 257-260.
Na abordagem dos polímeros naturais o autor faz alusão ao ciclo de vida do papel e
dependência da indústria química de recursos naturais como água e energia só em seguida
fazem menções à constituição dos polímeros que constituem a molécula de celulose. Trata
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também da importância da reciclagem de papel como mecanismo de reduzir o consumo de
árvores.
Outra questão ambiental importante por ele abordada é o reuso da água utilizada no
processo de produção da celulose, bem como o tratamento dessa água, sem falar na redução
dos resíduos descartados e o aproveitamento dos mesmos ao longo do processo produtivo.
QUÍMICA CIDADÃ: Wildson Luiz Pereira dos Santos; Gerson de Souza Mól (coord.).
Nesta referência o conteúdo de polímeros é introduzido com a relação plástico e meio
ambiente e como a importância dos plásticos nas atividades humanas e suas características
que o tornaram bastante utilizado pela sociedade como versatilidade, leveza, durabilidade e o
fator econômico.
Utiliza-se de um quadro para abordam os diferentes tipos de plásticos classificando-os
de acordo com a densidade e códigos de reciclagem (Figura 3).

Figura 3. Garrafas PETs sendo reciclada
MORTIMER e MACHADO, p. 256-267.

.Fonte:

Neste capítulo a definição de polímeros esta fortemente relacionada à importância
ambiental e de prática da utilização de sacos biodegradáveis. Verifica-se um texto sobre
sacolas biodegradáveis, fala da importância delas para o meio ambiente, trazendo uma
possível solução que são os diferentes tipos de sacos biodegradáveis, pois são se degradar no
ambiente causando menor impacto ambiental proveniente do uso indiscriminado da mesma se
comparado com o da sacola biodegradável (Figura 4).
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Figura 4. Texto introdutório do capitulo de polímeros. SANTOS et al, p.
136 – 137.
Durante o capitulo o autor utiliza-se de perguntas com um titulo “pense” com a
seguinte questão como “diminuir os problemas causados pelo uso de plástico”, seguindo de
um texto falando sobre os 3Rs do uso de plásticos, que são reduzir, reutilizar e reciclar, aparte
desses poderemos diminuir impacto do plástico no ambiente (Figura 5).

Figura 5. Quadro de classificação de plásticos.
SANTOS et al, p.140.
QUÍMICA: Martha Reis Marques da Fonseca.
A autora inicia com um texto “saiu na mídia” com um titulo de “Sustentável é pouco”
que fala do movimento ambiental e da preocupação da conservação do meio ambiente, e
propõe com base nos fundamentos do químico Michael Braungart com diminuir ou até zera o
impacto dos seres vivos no planeta.
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Também aborda a importância dos plásticos quando trata de polímeros artificiais, de
forma simples, citando apenas alguns problemas como o efeito do descarte inadequado dos
plásticos para a fauna, trazendo imagens distantes da realidade brasileira, como plásticos
preso no corpo de uma foca (Figura 5).

Figura 5. Plástico preso no pescoço de uma foca.
FONSECA, p. 218.
O capítulo aborda a importância de planejar o que se fabrica e o que se compra como
uma estratégia chave para o desenvolvimento sustentável, inclusive traz a tônica a temática de
“ciclo fechado ou alternativo berço a berço” (Figura 6), que consiste em planejar como
fabricamos as coisas para não gerar resíduos tóxicos, porém não dá exemplos práticos de
praticas de reciclagem, reutilização, ciclo de vida, valorização da utilização de polímeros
naturais. Trata de polímeros com poucas relações com os problemas atuais que a sociedade
atual vive frente à grande relação de polímeros com o ambiente.

Figura 6. Texto “alternativa berço a berço”. FONSECA, p. 213
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Como forma de reflexão traz um texto com o titulo “Compreendendo o mundo” (Figura.
12) que aborda o consumo demasiado da sociedade como um problema a ser minimizado,
chamando atenção para o consumo que degrada, e indica como proposta de ação a utilização
dos 5R: 1 Reduzir, 2 Reutilizar, 3 Reciclar, 4 Reeducar e 5 Replanejar.
O capítulo ainda traz uma curiosidade sobre a descoberta de um material chamado de
poli-hidroxibutirato (PHB), que na verdade se trata de um poliéster, esse material é produzido
aparte de uma planta e de uma bactéria, esse processo é utilizado para aperfeiçoar o aumento
da resistência dos plásticos. As imagens relacionadas com o meio ambiente são poucas
durante as paginas que seguem o capítulo, sendo apresentada apenas nos textos que tratam do
assunto meio ambiente.
SER PROTAGONISTA – QUÍMICA: Murilo Tissoni Antunes.
No capitulo o assunto meio ambiente vem sendo tratado em um pequeno texto que fala
de plástico biodegradável, e comenta apenas que as sacolas plásticas feitas de matérias
derivados do petróleo são muito resistentes à degradação que permanecem no meio ambiente
por muito tempo, e que os fabricantes fizeram pesquisas para melhorar a qualidade desses
sacos plásticos.
CONCLUSÕES
A partir das análises podemos constatamos que os autores se preocuparam em relacionar o
conteúdo polímero com a questão ambiental, por meio de textos com diversas temáticas como
descarte inadequado de polímeros, consequências do descarte inadequado de plástico no meio
ambiente, ciclo de vida de produtos, reciclagem, consumo consciente, bio-acumulação,
tratamento de água residual, energia limpa e políticas ambientais.
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RESUMO: Considerando que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de
ensino que requer uma proposta pedagógica diferenciada da educação regular, esta pesquisa
teve como objetivo investigar o impacto do uso de metodologias centradas em temas
geradores sobre o ensino de Ciências na EJA. Trata-se, portanto, de uma revisão de literatura
analítica, cujo levantamento bibliográfico consiste de um embasamento teórico, com autores
clássicos e contemporâneos, e da base de dados dos periódicos C&Educ., Ensaio, EENCI e
RBPEC. Constatamos que as práticas educativas baseadas em temas geradores favorecem a
aprendizagem dos alunos jovens e adultos. No entanto, o campo pedagógico para o ensino de
Ciências na EJA ainda é incipiente, e requer contribuições mais significativas.
Palavras–chave: EJA, Ensino Fundamental, Ensino-aprendizagem.

GENERATORS SUBJECTS APPROACH IN SCIENCE EDUCATION
FOR YOUTH AND ADULT EDUCATION
ABSTRACT: Whereas the Youth and Adults Education (YAE) is a teaching method that
requires a different pedagogical approach of regular education, this study aimed to investigate
the impact of using methodologies focused on generating themes on science teaching in YAE
It is therefore an analytical literature review, whose literature consists of a theoretical basis,
with classic and contemporary authors, and the database of journals C & Educ., Rehearsal,
EENCI and RBPEC. We found that the educational practices based on generative themes
favor the learning of young students and adults. However, the educational field for the
teaching of science in YAE is still is incipient, and requires more significant contributions.
KEYWORDS: YAE, Elementary School, Teaching-learning.
INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino complexa porque
envolve questões que estão além do âmbito pedagógico (SOUSA, 2010). Está arraigada a
aspectos histórico-sociais e políticos da educação. Durante muito tempo, a educação brasileira
foi marcada por um forte elitismo e por uma política excludente, o que restringiu o acesso e a
permanência à rede pública de ensino, em especial para a população de baixa renda e nas
localidades mais distantes do núcleo urbano (POMPEU, 2010). A EJA, nesse contexto, atende
às pessoas que não tiveram acesso à educação básica ou não puderam concluir os estudos na
idade própria, tendo assim um caráter reparador.
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No entanto, as políticas públicas para a EJA foram tardias, surgindo apenas em
meados do século XX, momento em que o Brasil atingiu a marca de 72% de analfabetismo da
sua população adulta, sendo este um forte indicador de subdesenvolvimento do país durante o
seu processo de industrialização (STRELHOW, 2010). Nesse cenário, foi criada, em 1947, a
proposta oficial pioneira na atenção específica à educação de pessoas jovens e adultas, através
da Campanha para a Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), que teve suas ações
voltadas apenas para programas de alfabetização. Sobretudo, objetivou prover qualificação de
mão-de-obra, condição fundamental para que o país atingisse as metas para o plano de
desenvolvimento econômico (OLIVEIRA, 2013).
Assim, foram implantadas as diretrizes curriculares próprias que prevêem a integração
entre o aluno e a vida cidadã, de modo que, cada componente curricular venha a contribuir
com uma melhor orientação para o mundo do trabalho e com a ampliação dos significados das
experiências de vida do educando à sua formação plena (BRASIL, 2002).
Diante desse cenário, a EJA nos convida a refletir sobre os aspectos que lhes são
inerentes como: a historicidade e o seu contexto atual, as especificidades e a heterogeneidade
do seu alunado e, que tipo de cidadão se pretende formar. Estes são os eixos norteadores deste
estudo.
A escolha deste tema se deu pela experiência, por nós vivenciada através do estágio
supervisionado obrigatório, em turmas de EJA do ensino fundamental (nos ciclos finais). No
decorrer desse período, observamos diversos problemas estruturais, práticas de ensino
inadequadas e, além disso, merece destaque, a notória evasão escolar.
Assim, este estudo volta-se para a importância de práticas educativas diferenciadas
para a EJA, com a abordagem em temas geradores nos conteúdos de Ciências. E que insiram
o contexto sócio-econômico e cultural, possibilidades e necessidades reais, no processo de
ensino, a fim de favorecer, significativamente a aprendizagem dos alunos envolvidos.
O ensino de Ciências na EJA
Nas últimas décadas, o ensino de Ciências na EJA vem emergindo de reflexões críticas
sobre suas necessidades e objetivos. E, busca compreender o seu contexto, o de seus discentes
e dos professores que nela atuam.
Vilanova e Martins (2008) trabalham o conceito da Alfabetização Científica. Esta
tendência visa favorecer o acesso do aluno ao conhecimento científico, possibilitando-o de ter
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uma melhor leitura de mundo e preparando-o para se posicionar frente aos avanços científicos
e tecnológicos da sociedade, em contraposição, ao modelo da educação bancária.
As práticas de ensino, em geral tendem a serem centradas em metodologias da
pedagogia tradicional. Nessa perspectiva, os conteúdos factuais são privilegiados, de modo
que, a aprendizagem se dá, basicamente, mediante atividades de cópia, repetição verbal,
exercícios de fixação e memorização de conceitos e terminologias (ZABALA, 1998;
MORAIS, 2009).
No caso da EJA, especialmente, esse modelo de ensino linear e uniforme desfavorece
a heterogeneidade própria dessa modalidade de ensino, no que diz respeito ao fato de que a
idade, as vivências socioculturais e os diferentes ritmos de aprendizagem são ignorados nessa
abordagem didática. Práticas de ensino centradas nos conteúdos em detrimento do aluno são
denominadas por Freire (1974) de educação bancária27, e tendem a dificultar a compreensão
do conteúdo curricular e sua associação com o contexto cotidiano e os conhecimentos prévios.
Nesse sentido, defende-se o pressuposto de que os conteúdos escolares sejam
organizados e abordados de modo que, o contexto sociocultural, os valores políticos e éticos
dos alunos, e os problemas locais da sua comunidade sejam alicerces para a estruturação das
práticas pedagógicas, com o objetivo de ajudá-los a aprender a ler e escrever o mundo, além
do mero letramento (FREIRE, 1996).
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo consiste em uma revisão de literatura do tipo analítica e se constitui de
uma análise da produção bibliográfica no campo do ensino, com a abordagem em temas
geradores dos conteúdos de Ciências na EJA.
Ao iniciarmos o levantamento bibliográfico, primeiramente, usamos como palavrachave Ensino de Ciências, e obtivemos 25 artigos. Porém, consideramos apenas aqueles que
apresentaram a temática do ensino de Ciências com a abordagem específica para a EJA,
resultando em 6 artigos.
O levantamento incluiu, além de um embasamento teórico, com autores clássicos e
contemporâneos, a base dados dos periódicos: Ciências & Educação (C&Educ.), Ensaio,
Experiências em Ensino de Ciências (EENCI) e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação
em Ciências (RBPEC).
27

Modelo de educação em que o professor transfere conteúdos aos alunos, através de processos de memorização,
sem estimular a consciência crítica do educando. E sem qualquer relação com o contexto local no qual o aluno
está inserido.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estratégias de ensino centradas em temas geradores para o ensino de Ciências na EJA
Nesta categoria, foram analisados 9 artigos, dentre os quais, por delimitação de espaço
no corpo deste texto, estão descritos 4 pesquisas nos subtópicos seguintes:
Tema gerador 1
Ramos e Sá (2013) realizaram uma experiência didática com alunos da EJA, orientada
pelos princípios do projeto Mão na Massa28. As atividades desenvolveram-se a partir de
questões ou situações-problemas relacionadas à flutuabilidade dos corpos, envolvendo os
conceitos de Pressão e Densidade. Os materiais usados foram: balanças plásticas, vasos, água,
colheres, fios de barbante, e diversos tipos de “corpos” (isopores, pregos, canudos, massa de
modelar, pedras-pomes, cortiça, etc.) para que se testassem suas propriedades físicas. O
experimento foi divido em etapas: a problematização e levantamento de hipóteses,
experimentação e discussão, mediadas pelo professor. Após as atividades, os alunos
registraram em desenhos o experimento que mais gostaram, descrevendo o conceito que
aprenderam.
A partir da análise das gravações das aulas, dos desenhos elaborados e do
envolvimento dos alunos com a proposta, os autores consideram ter contribuído para
promover a Alfabetização Científica. Porém, acreditam que para melhores resultados, seria
preciso um trabalho mais intenso e contínuo. Além do mais, concluíram que é urgente a
necessidade de se proporcionar aos alunos da EJA práticas de ensino motivadoras, que
considerem suas especificidades e seus conhecimentos prévios, adquiridos de suas
experiências vividas. Assim o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais eficaz e, ao
mesmo, tempo estimula o aluno a permanecer na escola, uma vez que a evasão escolar é fator
muito marcante na EJA.
Tema gerador 2
O trabalho de Krummenauer, Costa e Silveira (2010) está fundamentado nas teorias de
Freire (1996) e Ausubel, Novak e Hanesian (1980), precursor da teoria da aprendizagem

28

O Projeto Mão na Massa iniciou-se em 1990 em Chicago, e desenvolve atividades seguindo as etapas. [...]
dirigido pelo professor, o aluno coloca uma questão relativa ao seu contexto local. O professor devolve a questão
à turma, que é estimulada a levantar hipóteses acerca do problema. Conduzindo à dialética
raciocínio/experimentação, que é princípio do conhecimento científico.
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significativa, segundo a qual a estrutura cognitiva preexistente do aluno, também denominada,
por Ausubel, de subsunçores, é importante e fundamental no processo ensino-aprendizagem.
A proposta didática foi desenvolvida a partir dos resultados obtidos em um
levantamento prévio, no qual foi constatado que grande parte dos professores não diferencia
suas práticas para atender aos estudantes do ensino regular e da EJA, o que para os autores foi
“inquietante”.
A pesquisa foi pautada nas bases legais para a EJA e nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), e usou como tema gerador o processo de produção de couro, por ser a
atividade econômica de destaque na região e se tratar da profissão de muitos dos alunos. Os
conceitos-chaves abordados durante a aplicação do projeto foram: Período, Frequência,
Velocidade Linear, Velocidade Angular, Aceleração Centrípeta, Forças no Movimento
Circular, Força Resultante Tangencial e Força Resultante Centrípeta.
A partir do planejamento realizado, os conceitos da Física foram relacionados ao
processo de produção de couro e abordados, inicialmente, na forma de aulas expositivas, com
posterior elaboração de mapas conceituais, pelos próprios alunos. Os dados foram coletados
através de variados métodos: visitas in loco, atividades práticas, simulação computacional e
construção de mapas conceituais.
Os autores concluíram, a partir da análise dos relatórios das atividades, que uma
proposta de trabalho elaborada a partir dos conhecimentos prévios dos alunos da EJA e sua
contextualização com o conteúdo programático é um fator preponderante para uma
aprendizagem significativa de Ciências. Isso, baseado nos bons resultados apresentados pelos
alunos, nas avaliações, e na redução, de forma surpreendente, do índice de evasão escolar.
Tema gerador 3
Bejarano et al. (2014) analisaram sobre os conhecimentos prévios, a respeito da
Biologia de crustáceos, de jovens e adultos de uma comunidade pesqueira da Bahia.
Constataram, em levantamento prévio, que 90% dos alunos eram moradores da comunidade
pesqueira, o que foi determinante para o direcionamento da pesquisa.
A coleta de dados foi conduzida da seguinte forma: entrevistas semi-abertas29 com os
alunos, a partir de observação dos desenhos de cinco espécies de crustáceos braquiúros:
“aratu” (Goniopsis cruentata), “caraguejo-uçá” (Ucides cordatus), “siri” (Callinectes sp.),
“guaiamum” (Cardisoma guanhum) e uma espécie de “chama-maré” (Uca sp.). Observadas
3

Apresenta questões predefinidas, mas mantêm liberdade para colocar outras cujo interesse surja no decorrer da
entrevista.

Artigos

Ciências Humanas

12692

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

as figuras, os alunos deveriam reconhecer e dar informações sobre hábitos alimentares,
hábitat, ciclo de vida e o nicho ecológico de cada espécie apresentada, envolvendo ainda a
visão do aluno-pescador sobre a preservação do ambiente em que moram.
Os autores concluíram que a proposta didática colaborou para que os saberes dos
alunos fossem valorizados. Pois, despertou nestes uma motivação para as aulas de Biologia e
desconstruiu o conceito de que a Biologia e a Ciência, de modo geral, são inatingíveis.
Tema gerador 4
Cavaglier e Messeder (2014) realizaram estudo cujo objetivo foi apresentar
metodologias alternativas pautadas na interdisciplinaridade e contextualização para o ensino
de Química e Biologia na EJA, na abordagem do tema Plantas Medicinais, com base na
correlação entre os conteúdos das duas disciplinas e no conhecimento inicial dos alunos,
pertinentes ao tema. Para os autores, o resgate e a valorização dos saberes populares
contribuem para o desenvolvimento de uma prática educativa mais significativa.
Os pesquisadores realizaram a Oficina dos Chás30, como atividade diagnóstica, com o
intento de se levantar os conhecimentos prévios dos alunos e a relevância dada por eles a
respeito da temática. Para o desenvolvimento da oficina, os alunos deveriam levar algum
exemplar (de espécies iguais ou diferentes) de planta medicinal que utilizassem em casa, e
explicar seu uso terapêutico e compostos químicos (SILVA; BRAIBANTE; BRAIBANTE,
2011). Notaram-se certa motivação por parte dos estudantes no tema trabalhado, devido sua
contextualização e familiarização com conteúdos de ambas as disciplinas, pertinentes a uma
melhor compreensão do assunto. Isso favoreceu a construção do conhecimento científico, a
partir do senso-comum. Além disso, notaram-se certa assiduidade dos alunos durante a
aplicação do projeto, assim como o engajamento dos mesmos.
O envolvimento dos alunos com as atividades interventivas, trabalhadas pelos autores
nos temas geradores citados, retrata que a abordagem temática dos conteúdos, de forma
contextualizada, age positivamente no processo ensino-aprendizagem dos alunos.

4

Mostra de conhecimento popular sobre plantas medicinais com uma turma de primeiro ano do Ensino Médio, da
modalidade EJA, de 22 alunos, na faixa etária de 22 a 65 anos. A oficina foi desenvolvida em agosto de 2009, no
refeitório da Escola Estadual Montebello Bondim, localizada em Muriqui, distrito de Mangaratiba, Rio de
Janeiro. No dia da oficina, cada aluno ficou responsável por trazer algum exemplar que cultivasse em casa,
fizesse uso ou que tivesse conhecimento sobre seu efeito terapêutico. Os alunos expuseram seus exemplares e
logo após responderam a um pequeno questionário com 10 perguntas abertas com o objetivo de avaliar o grau de
conhecimento e envolvimento com o tema.
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Todos os elementos encontrados nesse estudo abrem espaço para as discussões sobre a
seleção e organização curricular da disciplina de Ciências para a EJA, e como esse ensino
vem sendo realizado, no que tange às práticas pedagógicas nessa modalidade.
CONCLUSÕES
Concluímos que, o ensino de Ciências, para a EJA ainda precisa percorrer um logo
caminho para se cumpra o que a legislação educacional almeja para esta modalidade de
ensino. Primeiramente, podemos levantar como entrave, a formação inespecífica do professor
sobre as peculiaridades da EJA. Pelo fato de o direito à Educação ter sido garantido
tardiamente e com um caráter de quitação da dívida social do estado para estas pessoas, a EJA
pode ser erroneamente interpretada como um ato de solidariedade, para o qual não é
necessária uma formação docente específica ou mesmo um compromisso por parte da escola.
Logo, é preciso que evoluamos nesse sentido.
Observamos também, uma linha tênue entre a EJA e o fenômeno da evasão escolar,
pois, as aulas conduzidas, de forma limitada ao livro didático, ou que sejam exaustivamente
expositivas, tendem a ser desmotivadoras para esse público específico.
Outro ponto que consideramos importante destacar, é o fato de que a EJA, em geral, é
ofertada no turno da noite, assim, é preciso considerar que esses alunos, em parte,
trabalhadores e chefes de família, já vão para a sala de aula com algum tipo de cansaço, seja
físico ou mental. Por tanto, torna-se fundamental o uso de metodologias atrativas e
estimulantes. Haja vista, o engajamento e a notória assiduidade dos alunos nas atividades
descritas, nos artigos analisados.
Finalizamos, reafirmando a necessidade de investimento consistente, na formação de
professores para atender o alunado da EJA. Com o foco em formação plena e emancipatória
desses alunos. Afinal, são pessoas que buscam resgatar algo perdido em suas vidas através da
Educação.
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RESUMO: O ensino de Química no Brasil possui um quadro preocupante devido a inúmeros
fatores, desde o acadêmico, perpassando pelo social e o econômico. Nesse sentido, uma das
preocupações diz respeito a base da estrutura do mercado de trabalho, a qual pode ser afetada,
pois a maioria dos estudantes, não opta pela docência. Os cursos de licenciatura estão
formando cada vez menos docentes, todavia, essa profissão é necessária para que haja
formandos nas diversas áreas do conhecimento. Para tanto, foi criado, o Programa
Internacional Despertando Vocações para Licenciaturas – PDVL o qual objetiva desenvolver
ações que auxiliem no despertar do interesse para as licenciaturas, por meio da articulação do
ensino, pesquisa e extensão, tendo como foco a formação do professor e o formato de rede de
Cooperação Internacional. Tal programa está vinculado ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, que aproveitou a oportunidade fornecida pelo
Seminário e Exposição sobre Profissões – XII SEMEP, que ocorreu em João Pessoa-PB, para
incentivar os discentes do Ensino Médio quanto à docência em Química. Para isso, a equipe
de graduandos em Química da Instituição mencionada que são voluntários do PDVL elaborou
um planejamento de apresentação, utilizando alguns recursos didáticos, com o intuito de
envolver esses estudantes e despertar o interesse para o curso de Licenciatura em Química,
por meio de uma pesquisa participante. Todo o processo resultou na participação ativa dos
discentes, por intermédio da mediação dos expositores juntamente a uma contextualização e
experimentação do conteúdo químico abordado.
Palavras–chave: contextualização, despertar vocação para licenciaturas, ensino de química,
experimentação.

ACTIONS THAT
CHEMISTRY

PROMOTE

INTEREST

FOR

DEGREE

IN

ABSTRACT: Chemistry education in Brazil is a worrying situation function to several
factors, from the academic, permeating the social and economic sectors. In this sense, one of
the concerns relates to the structure base of the labor market, which, may be affected because
most students do not opt for teaching. The degree courses are forming fewer teachers;
however, this profession is necessary so that there are trainees in different areas of
knowledge. Thus, it has created, the International Program Awakening Vocations for
Licentiate Courses - PDVL that aims to develop actions that help awakening the interest for
those degrees, through the articulation of teaching, research and extension, having as focus
the teacher training and network marketing for International Cooperation. This program is
linked to the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba - IFPB, who
took the opportunity provided by the Seminar and Exhibition on professions - XII SEMEP,
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held in João Pessoa-PB, to encourage the students of High School to the teaching profession
in chemistry. For this, the graduating team in Chemistry of that institution who are PDVL
volunteers prepared a presentation planning, using some didactic resources, in order to engage
these students and arouse interest to the Degree in Chemistry through a participant research.
The whole process resulted in the active participation of students, through the mediation of
the exhibitors along a contextualization and experimentation of chemical content addressed.
KEYWORDS: contextualization, awakening vocations for licentiate courses, teaching
chemistry, experimentation.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem havido uma preocupação cada vez mais crescente com a
proposição de alternativas para o despertar da vocação nos cursos de licenciatura. Isto porque
os alunos do Ensino Médio não querem mais se tornar professores, alegando diversos fatores
para tal decisão, como baixos salários, carga horária de trabalho exaustiva, entre outros.
Especificamente no caso da Química, uma dessas alternativas foi implantada pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus João Pessoa. O curso
de Licenciatura em Química do IFPB se destaca pela oferta de diversos programas como o
Programa de Educação Tutorial (PET), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e, mais
recentemente, o Programa Internacional Despertando Vocações Para Licenciaturas – PDVL,
que tem como objetivo geral:
desenvolver ações que auxiliem no despertar do interesse para os cursos de
Licenciatura, através da articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão e da
troca de saberes entre a Academia e a Escola Básica, tendo como foco a formação
do professor e as tecnologias educacionais, utilizando-se do formato de rede de
Cooperação Internacional (BRASIL, 2016, p. 2).

Esses programas evidenciam que o Brasil tem buscado investir em políticas que
contribuam para a melhoria da formação dos professores, contudo, se faz necessário também
motivar os estudantes do Ensino Médio para se tornarem educadores, como propõe o PDVL.
Segundo Maldaner (2008) a ausência de educadores químicos no Brasil enfraquece a
Educação Química, pois engendra uma lacuna que impossibilita o elo necessário entre
Química e Educação, além de causar a carência desses profissionais no mercado de trabalho.
Sendo assim, a crescente proposta de programas de incentivo à docência, como o PDVL,
torna-se imprescindível.
Não tão obstante, as ações propostas pelo programa, devem conter estratégias que
despertem a curiosidade dos discentes quanto a essa ciência, pois a maioria do alunado rejeita
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a Química alegando ser para aqueles mais inteligentes. Tal opinião equivocada é formulada,
devido a prática de ensino arcaica, exercida atualmente pela maioria dos docentes. Sendo
assim, os dados aqui apresentados mostram o movimento que uma política pública bem
articulada, pode inferir na experiência da vida escolar dos estudantes, a qual pode influenciar
diretamente nas suas escolhas profissionais.
Dessa maneira, o PDVL, que é um programa que atua em parceria com várias IES como
o IFAL, IFPI, IFRO, IFSertão Pernambuco, IFPE (instituto mentor do programa) e com as
IES internacionais como Universidad de Mendoza, UNLP, Universidad de Playa Ancha e
Universidad Tecnologica Nacional, corrobora para que essas instituições, ao serem parceiras,
se tornem coparticipantes no processo de formação de futuros professores, a partir de uma
atividade de ensino, que por meio das tecnologias educacionais, como experimentos
contextualizados e questionamentos problematizadores, auxiliem no despertar do interesse
para os cursos de Licenciatura. Dentro desse contexto, essa pesquisa adotou uma abordagem
qualitativa e participativa.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa foi desenvolvida pela equipe do PDVL, a partir de uma oportunidade de
privilegiar a docência em Química, ofertada pelo Seminário e Exposição sobre Profissões XII SEMEP, que aconteceu no início de setembro de 2016, no Espaço Cultural José Lins do
Rego, localizado no município de João Pessoa – PB. Um dos objetivos desse Seminário, é
auxiliar o educando do nível médio de ensino, a escolher a profissão do seu futuro, que essa
escolha seja pautada, na missão de servir com prazer a sociedade, por meio do trabalho com
conhecimento, ética e justiça. Para realização das ações, uma equipe de graduandos em
formação, participantes do programa PDLV, foi recrutada, objetivando incentivar os discentes
do Ensino Médio (público ouvinte) à escolha da licenciatura em Química.
O estudo foi fundamentado na pesquisa participante definida por Marconi e Lakatos
(2010, p. 177), como a “participação real do pesquisador na comunidade ou grupo”,
compartilhando a vivência dos pesquisados buscando a observação dos fenômenos e, ainda,
na pesquisa qualitativa, que é a pesquisa que investiga as características dos indivíduos para
tentar compreender vários comportamentos e relações entre o grupo social em estudo,
obtendo seus dados a partir da observação (CALEFFE; MOREIRA, 2008).
O planejamento da atividade foi realizado de acordo com um levantamento médio dos
conteúdos que estariam sendo ministrados nas escolas, supondo o calendário do ano letivo e

Artigos

Ciências Humanas

12699

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

plano de curso da disciplina de Química. Com o propósito de buscar o interesse dos alunos
para a temática a ser explanada, foram feitos questionamentos problematizados que
apresentavam uma realidade próxima a vivência dos estudantes, para então, utilizar a
atividade experimental de forma contextualizada, possibilitando a compreensão de alguns
conteúdos químicos. Segundo Cordeiro et al., (2015) os experimentos contextualizados
promovem aos alunos uma maior compreensão das transformações químicas que ocorrem no
meio em que estão inseridos.
Na realização do experimento intitulado Pasta de Dente de Elefante, foram utilizados o
peróxido de hidrogênio (H2O2), iodeto de potássio (KI) e detergente como reagentes, além
disso, utilizou-se uma espátula e duas provetas, uma de 100 (cem) mL e outra de 10 (dez) mL.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aula expositiva de incentivo à docência em Química, isoladamente, é antiquada, uma
vez que a maioria dos estudantes do ensino regular possui uma rejeição a essa ciência, por
considerá-la, altamente subjetiva. Nesse sentido, para tentar vislumbrá-la de maneira acessível
e inteligível, a equipe do PDVL ficou na incumbência de ilustrar um experimento que pudesse
mostrar ao público que a Química não é difícil e, muito menos, incompreensível, que ela está
no cotidiano. Segundo Silva (2016, p. 27) “a experimentação se utilizada da forma adequada,
pode se tornar um recurso pedagógico importantíssimo auxiliando na construção de
conceitos”.
O experimento escolhido, aborda os conhecimentos, principalmente, de Cinética
Química e Termoquímica. Inicialmente, foi questionado aos estudantes do Ensino Médio
participantes do XII SEMEP, em que turma eles se encontravam e se já tinham visto os
assuntos de Cinética e Termoquímica, para que a equipe do PDVL pudesse apropriar a
explicação da prática que seria realizada. De forma geral, a formulação da apresentação do
experimento foi elaborada buscando a
identiﬁcação da presença do conhecimento químico na cultura humana
contemporânea em diferentes âmbitos e setores, como os domésticos, comerciais,
artísticos, desde as receitas caseiras para limpeza, propagandas e uso de cosméticos,
até em obras literárias, músicas e ﬁlmes (BRASIL, 2006, p. 115).

Desse modo, foi abordado que a Cinética Química é “a área da química que estuda as
velocidades com que ocorrem as reações químicas” (CHANG; GOLDSBY, 2013, p. 565) e
Termoquímica como “o estudo das trocas de calor nas reações químicas” (CHANG;
GOLDSBY, 2013, p. 232). Foram apresentados diversos exemplos de situações com
questionamentos que a resposta e/ou solução é explicada por meio da Química, como por
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exemplo: (I) O que acontece nos airbags?; (II) O petróleo é um recurso muito utilizado
mundialmente, quanto tempo leva para que se forme?; (III) Por que os garçons quando vão
servir bebidas geladas em garrafas de vidro, sempre têm o cuidado de segurar no gargalo e
não no meio da garrafa?. Entre outros questionamentos, com situações do cotidiano,
diretamente ligados aos conteúdos de Cinética e Termoquímica.
As perguntas (I) e (II), expressam os exemplos extremos de velocidades de reações,
tendo a reação de formação de gás nitrogênio que ocorre no airbag como uma das mais
rápidas, pois acontece em fração de segundos e a formação do petróleo como uma das mais
lentas, visto que para sua formação, alguns milhões de anos são necessários. O
questionamento (III) aborda o estudo das trocas de calor, tendo em vista que o garçom possui
uma temperatura corporal maior que a da bebida gelada, a energia é transferida do corpo mais
quente para o mais frio (CHANG; GOLDSBY, 2013), resultando o aquecimento da bebida
que é desvantajoso para o consumidor, por isso, há sempre o cuidado de segurar pelo gargalo
da garrafa.
Os estudantes estavam muito interessados com as analogias elucidadas (Figura 1), tanto
que alguns afirmaram que “meu professor não fazia essas comparações, assim, é bem mais
fácil!”.

Figura 1. Momento da interação expositor-ouvinte junto aos questionamentos e
explicações. IFPB, 2016.
Diante disso, podemos confirmar que “o enraizamento na construção dos significados
constitui-se por meio do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e
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valorizadas no contexto em que se originam na trama de relações em que a realidade é tecida”
(WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013, p. 86). Após a explicação de alguns exemplos,
algumas características dos reagentes a serem utilizados foram discorridas, para então o
experimento “pasta de dente de elefante” ser realizado, que nada mais é que: a decomposição
do peróxido de hidrogênio (H2O2) em água (H2O) e gás oxigênio (O2) (Reação I):
Reação I. H2O2(aq)  H2O(l) + 1/2 O2(g) ↑
Para isso, foi comentado que o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água
oxigenada, sofre fotólise e, por conta disso, é conservado em vidros âmbar ou comercialmente
em plásticos opacos. Além disso, a reação espontânea de decomposição é bastante lenta, mas
na presença de catalisadores é suscetível a uma formação mais rápida de gás oxigênio
(SHRIVER, et al., 2008). A reação de decomposição do H2O2 “pode se tornar explosiva
quando catalisada por uma superfície metálica ou um álcali dissolvido do vidro” (SHRIVER,
et al., 2008, p. 405). Portanto, como catalisador, foi utilizado um sal branco cristalino
denominado iodeto de potássio (KI).
Ao término desse esclarecimento, foi colocado 10 (dez) mL de água oxigenada P.A.
(Para Análise) numa proveta de 100 (cem) mL, juntamente a 5 (cinco) mL de detergente
neutro. Vale salientar que o experimento foi realizado pela equipe do PDVL, com o uso dos
equipamentos de proteção necessários. Posteriormente a adição desses reagentes, pediu-se que
os estudantes se afastassem um pouco da mesa, por questão de segurança, para que o
catalisador fosse adicionado (Figura 2).

Figura 2. Momentos do experimento da “pasta de dente de elefante”, enfatizando
o assunto de Cinética. IFPB, 2016.
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Assim que o catalisador foi adicionado ao peróxido de hidrogênio, uma espuma de cor
amarela subiu rapidamente pela coluna da proveta liberando “fumaça” como ilustra a Figura
2. Diante disso, foi explicado que a presença do detergente conveio para que eles pudessem
perceber a formação do gás oxigênio, dado que os gases são incolores. Além disso, a
coloração amarela foi percebida devido a presença do elemento iodo proveniente do sal
(catalisador), comprovando que o catalisador não é consumido na reação (CHANG;
GOLDSBY, 2013).
Os estudantes ficaram entusiasmados com o experimento, compartilhando algumas
dificuldades que apresentavam na disciplina, que após essa experimentação, o conteúdo de
Cinética Química ficou bem mais compreensível, além disso, conseguiu despertar neles o
interesse em buscar novas informações. Ao final da execução, foi pedido que eles
aproximassem as mãos sem tocar na proveta (Figura 3), a fim de sinalizar a alteração da
temperatura no meio. Logo em seguida, foi questionado o que eles estavam sentindo e todos
responderam “tá muito quente”, sinalizando a inteligibilidade dos discentes sobre o conteúdo
de Termoquímica.

Figura 3. Momentos do experimento da “pasta de dente de elefante”, enfatizando
o assunto de Termoquímica. IFPB, 2016.
À vista disso, findamos que uma reação exotérmica aconteceu, a qual pôde ser
percebida pelo aumento da temperatura, já que reação exotérmica é classificada quando numa
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reação há liberação de energia ou calor (CHANG; GOLDSBY, 2013). Diante do exposto, a
prática executada contribuiu de forma positiva, em atenção a participação ativa dos estudantes
durante as explicações, tal como o despertar da curiosidade e desmitificação quanto aos
acontecimentos relacionados a Química. Sob esse viés, pôde-se estimular a busca pelo
conhecimento químico e incentivar a alternativa da licenciatura como profissão promissora.
CONCLUSÕES
A articulação de atividades de ensino e da troca de saberes entre os graduandos do
Curso de Licenciatura em Química do IFPB Campus João Pessoa e os alunos do Ensino
Médio, permitiu o edificar de novos conhecimentos. Diante disso, programas como o
Programa Internacional Despertando Vocações para Licenciaturas (PDVL) está conquistando,
aos poucos, uma identidade própria, na medida em que aponta soluções para a crescente
ausência de educadores químicos no Brasil, tornando-se referencial para outros.
Por fim, ressalta-se que é urgente a implantação de atividades, como a relatada nesse
artigo, para a apresentação detalhada da profissão de Química, bem como uma melhor
capacitação que visa um processo de formação mais adequado desses docentes para que
possam em suas salas de aulas motivarem, cotidianamente, seus discentes, contribuindo
assim, no processo de formação de futuros professores.
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ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO
MARISCAGEM EM SANTO AMARO – BA
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RESUMO: A pesca artesanal se constitui em uma série de processos que envolvem coleta de
peixes, mariscos e crustáceos realizada no mar, transporte, beneficiamento, conservação e
comercialização. Tais procedimentos são organizados por intermédio de uma complexidade
de saberes técnicos usados no mar e fora dele. Para a realização da pesca é necessário que os
trabalhadores estabeleçam estratégias para se alimentarem durante a coleta no mar e nas
atividades em terra. Nestes termos, a pesquisa que gerou este artigo visou a identificar e
caracterizar a organização do sistema alimentar entre pescadores e marisqueiras. Para tanto,
identificou alimentos, bem como suas formas de preparo, conservação e transporte para serem
consumidos nas etapas laborativas especificamente no bairro do Trapiche e no distrito de
Acupe, localizados em Santo Amaro-BA, zona estuarina da baía de Todos os Santos – BTS.
Assim, foram coletadas informações entre as famílias que pescam e mariscam e mapeados
arranjos familiares que permitem a compra de produtos e a preparação de alimentos com vista
a gerar dados sobre este contingente de trabalhadores no município e no Estado.
Palavras–chave: baía de Todos os Santos, comida, pesca artesanal, Recôncavo Baiano, saúde

FEEDING DURING THE FISHING AND MARISCAGEM WORK IN
SANTO AMARO-BA
ABSTRACT: Artisanal fishing constitutes a series of processes involving collection of fish,
shellfish and crustaceans carried out at sea, transportation, processing, preservation and
marketing. These procedures are organized through a complexity of technical knowledge used
at sea and off. For the realization of fishing is necessary for workers to establish strategies to
feed themselves during collection at sea and on land activities. Accordingly, the research that
led to this article aimed to identify and characterize the organization of the food system
between fishermen and seafood restaurants. Therefore, identified food as well as their
preparation methods, storage and transport to be consumed with work steps specifically in the
neighborhood of Trapiche and Acupe district, located in Santo Amaro, Bahia, estuarine area
of the Bay of All Saints - BTS. Thus, information was collected from families fishing and
mariscam and mapped family arrangements that allow the purchase of goods and food
preparation in order to generate data on this group of workers in the city and state.
KEYWORDS: bay of All Saints, fisheries, food, health, Reconcavo Baiano
INTRODUÇÃO
Comer é um ato cotidiano, universal e cultural. O comer demanda a inserção do sujeito
em um ambiente humano específico. Desta maneira, extrapola as necessidades biológicas,
pois está estritamente relacionado aos mais diversos contextos sociais. O foco na discussão
sobre as práticas alimentares e a consequente escolha do tema para o desenvolvimento da
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pesquisa, recai na aceitabilidade da ideia de que a alimentação é reconhecida por ocupar um
papel de destaque na prevenção de doenças e manutenção da saúde, com evidências
convincentes para inúmeras enfermidades, é um dos muitos aspectos comportamentais que
afetam a saúde. (MOTA et al., 2014)
Ao discutir as variadas práticas culturais que caracterizam o Recôncavo Baiano, além
de observar as realidades sócio-históricas que singularizam cada um dos municípios, nota-se
que algumas delas se destacam como elemento que aglutina, ao passo que põem em relevo o
recôncavo como locus de uma identidade tangível na Bahia. Dentre os elementos que
caracterizam o Recôncavo, onde se localiza Santo Amaro, vale destacar as práticas culinárias
e alimentares. Como foco para a pesquisa, foram pensadas discussões sobre práticas
alimentares de pescadores e marisqueiras nos respectivos ambientes de trabalho, uma vez que
tais práticas estão envoltas por uma série de outras práticas culturais, sociais, econômicas bem
como concepções que envolvem valores morais e religiosos.
O desenvolvimento da região data do século XVI, quando em 1557, instalou-se ali,
onde se conforma hoje a divisa entre Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde, o
Engenho Sergipe do Conde, o rei dos engenhos reais de cana-de-açúcar, contando, à época,
com a marcante presença dos Jesuítas. Além da produção açucareira, várias atividades
econômicas foram dinamizadas ao longo da história e muitas delas se desenvolveram
relacionadas à exploração do mar e mangues que circundam o município. Assim, a cultura
marítima da região remonta a longínquos tempos e hoje apresenta elementos das tradições
indígenas, ibéricas e africanas, fazendo com que as práticas de pesca e mariscagem, herdadas
por estas populações, sejam importantes recursos de trabalho e renda. Neste sistema de
exploração do mar, o sistema pesqueiro se conforma com protagonismo, visto que é dos
mares da BTS que saem parte dos insumos para a mesa baiana. Deste modo, é possível
afirmar que os sistemas pesqueiro e culinário se relacionam, posto que as famílias capturam
produtos marinhos para se alimentarem e fornecerem ingredientes responsáveis pela produção
de iguarias da culinária baiana a exemplo de peixes, crustáceos e mariscos. Nestes termos,
todos os produtos obtidos com a pesca e a mariscagem terminam por se transformarem em
alimentos, mas que – muitas vezes – acabam não sendo consumidos pelos pescadores e
marisqueiras em momentos de trabalho no mar e em terra.
As longas jornadas de trabalho no mar, permeadas pelo deslocamento em canoas de
madeira e fibra, restringem os alimentos que podem ser consumidos nesta etapa do trabalho
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de pescadores e marisqueiras. Daí, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar alimentos que
constituem as refeições de trabalhadores do sistema pesqueiro em Santo Amaro, identificar
suas formas de preparo, bem como quem o prepara, destacando o contexto familiar em que o
pescador e a marisqueira estão inseridos; objetivou listar modos de conservação e transporte
dos alimentos e a maneira como estas implicam na escolha do produto alimentar nas etapas de
coleta no mar, beneficiamento e comercialização de produtos realizadas em terra, uma vez
que, cada uma demanda estratégias específicas para garantir a alimentação durante o trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS
Este artigo resulta da pesquisa Alimentação durante o trabalho de pesca e
mariscagem em Santo Amaro – Ba, realizada desde 2015, em modalidade iniciação
científica júnior, com apoio do CNPQ, por meio de bolsa de IC-PIBIC-EM. Durante o
período da pesquisa, vários métodos foram utilizados conforme as etapas e encaminhamentos
das ações. Assim, após a revisão bibliográfica, foi realizado um levantamento preliminar de
pescadores e marisqueiras nas comunidades do Trapiche e de Acupe, no referido município,
que pudessem colaborar com o fornecimento de dados. A coleta de dados se baseou nas
comunidades citadas, explorando o componente da alimentação cotidiana dos trabalhadores
por meio de observação participante para obter dados preliminares e da aplicação de enquetes
extensivas, prevendo procedimentos de tabulação e análise dos dados coletados. A observação
participante resultou em descrições etnográficas das práticas alimentares relacionando as
condições socioeconômicas e familiares e o consumo dos alimentos durante as jornadas de
trabalho. Para coletar os dados, foi elaborado um questionário semi-estruturado com cerca de
30 questões que, após serem tabuladas, permitiram descrever o sistema alimentar da
comunidade. O questionário foi aplicado por meio de uma plataforma digital integrada ao
aplicativo GLUB. Tal ferramenta foi utilizada para aplicação e preenchimento do
questionário. Ao todo aplicou-se 50 questionários em Acupe e 19 no Trapiche. As questões
evidenciaram etapas de trabalho no mar e práticas de alimentação no âmbito marinho e
doméstico. Ainda que fossem aplicados 69 questionários, o processo de tabulação de dados e
discussão dos resultados restringiu-se apenas aos dados da coleta de Acupe, uma vez que esta
comunidade possui maior unidade no que tange à organização do sistema pesqueiro. Os
demais questionários, em tempo propício, serão tratados e os resultados cotejados com os
tabulados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com vistas a compreender melhor o universo pesquisado, o questionário para a
obtenção de dados se baseou em entrevistas realizadas, a priori, com pescadores e
marisqueiras da região. O diálogo fomentou o acesso a informações sobre modos de conseguir
alimentos, quando e por quem são preparados, armazenados e transportados para serem
consumidos durante as atividades laborativas no mar e na terra. Tal procedimento permitiu
maior inserção junto à comunidade e às famílias entrevistadas, método este que facilitou a
elaboração de um mapeamento etnográfico, que permite conhecer, em detalhes, o cotidiano do
grupo social estudado. A entrevista, posteriormente transcrita, foi fundamental na elaboração
do questionário, como é possível exemplificar a seguir:
[...] Sempre levávamos uma merenda, algo mais fácil, uma bolacha, um pão, um
suco, uma água. Não levávamos comida pesada, pois é arriscado, a pessoa pode
passar mal. Imagina só: dentro do mangue, cai no rio, vai comer um feijão ou algo
assim? Óbvio que não, tem que procurar uma merenda mais leve até chegar em casa
para almoçar. Eu levava banana, uma manga, coisas simples. Não tem como levar
arroz, macarrão, algo do tipo, pois esfria, podendo até azedar porque dos molhos e
temperos. (BARBOSA, 2015)

O termo merenda evidenciado na fala da entrevistada, explica o uso da linguagem na
construção do questionário. A incorporação do termo específico resultou na formulação de
cinco questões, dentre elas: O que leva como merenda? ( ) Biscoitos, bolachas, pães, bolos ( )
Frutas de época ( ) Farofas ( ) Carnes, peixes ou frango frito/assado( ) Refrigerantes, sucos,
café, chocolate ( ) Outros.

Figura 1. Print screen de pergunta no questionário na plataforma digital de
formulário (google forms). IFBA, 2015.
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As entrevistas e questionários realizados ao longo da pesquisa demonstram possíveis
discussões, sendo a principal delas a configuração do sistema pesqueiro desenvolvido na baía
de Todos os Santos. As atividades estão diretamente relacionadas com a estrutura familiar em
que os agentes, no caso pescadores e marisqueiras, estão inseridos. Ou seja, as atividades
motrizes do sistema são desenvolvidas no seio da família e, por conseguinte, os processos que
resultam nas práticas alimentares também integram as atividades que envolvem pré-captura,
captura e pós-captura. Daí a importância do levantamento etnográfico que permitiu ao grupo
de pesquisa acessar dados mais próximos daquela realidade. Era preciso, pois, compreender
que a alimentação é parte integrante do próprio sistema pesqueiro, vez que, o processo de
adquirir ingredientes, preparar os alimentos, acondicioná-los, transportá-los, e consumi-los
pressupõe uma de suas etapas. Desse modo, os resultados apontam tanto questões que
permitem compreender tais etapas quanto o tempo que cada uma leva para ser desenvolvida;
revela também os modos como os alimentos são consumidos pelos agentes do sistema
pesqueiro na realização do trabalho em terra e no mar.
De um modo geral, as práticas alimentares de pescadores e marisqueiras integram as
etapas do sistema pesqueiro e são organizadas em quatro atividades distintas, são elas, a
saber:
1 – Aquisição de ingredientes – geralmente quando se trata do consumo de proteínas
marinhas, os ingredientes são coletados no mar e quando se trata de consumo de bovinos e
aves tais ingredientes são adquiridos em açougues, frigoríficos, vendas e mercadinhos. Já no
que tange aos temperos, amidos, verduras e óleos que complementam o prato principal e
servem para o preparo da proteína ou como acompanhamentos, estes também são adquiridos
na própria cidade, na maioria das vezes em feiras livres.
2 – Preparo de alimentos – Esta etapa consiste tanto no preparo de alimentos como
almoço e janta a serem consumidos na residência ou a organização de lanches, denominados
pelos informantes como merendas que são, na maioria das vezes, levadas para o mar. A
preparação de almoços e jantas fica a cargo das mulheres, em geral esposas e filhas. O
almoço/janta é preparado no mar, normalmente, quando o pescador passa mais de um dia na
pescaria; a atuação masculina, em âmbito doméstico, restringe-se ao preparo de lanches
rápidos; em sua maioria, o cozimento dos alimentos durante o preparo pelas famílias é
realizado em fogões a gás.
3 – Armazenamento de alimentos – O processo de armazenamento é muito variado e
depende da disponibilidade de recipientes em cada família. Em geral, são preparados
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alimentos secos, sem molhos ou caldos, que podem ser acondicionados em sacos, vasilhames
plásticos ou potes reaproveitados de margarina ou outros produtos industrializados. Para levar
água potável, normalmente, reutilizam recipientes de refrigerantes. Isopores ou garrafas
térmicas são utilizados quando o tempo de trabalho é considerado extenso para manter a água
em temperatura agradável de ser consumida.
4 – Transporte de alimentos – O transporte dos lanches é geralmente realizado de modo
mais livre, sacos e vasilhames são acondicionados junto aos petrechos utilizados na coleta de
mariscos e peixes. Mas, quando se trata de transportar comidas, tomam mais cuidados para
que os recipientes não fiquem no sol e não estraguem os alimentos;
O consumo de água pelos agentes da comunidade é de, em média, 3 litros por dia
devido à exposição constante ao sol que aumenta a necessidade de hidratação dos pescadores
e marisqueiras. O consumo de água é dividido em etapas durante o dia, no percurso ida/volta
do trabalho, durante a coleta e no beneficiamento, que geralmente é realizado em casa.
Todavia, se comparada a quantidade de água consumida nas etapas de trabalho no mar com as
da terra, ficou patente que consomem mais água quando estão no mar.
Além do levantamento de dados sobre as condições da alimentação nas comunidades de
pesca e mariscagem do município de Santo Amaro – BA, a pesquisa resultou no
desenvolvimento de uma plataforma digital de formulário (google forms) para preenchimento
do questionário, integrada a um aplicativo educacional voltado para pescadores artesanais e
marisqueiras. Desde o início da construção do aplicativo, foi planejado que a pesquisa se
desenvolveria com vistas a fornecer informações, contribuições a pescadores e marisqueiras
para que pudessem efetivar práticas de prevenções de riscos à saúde em ambiente de trabalho.
Dai a importância de desenvolver uma ferramenta que possibilitasse aos usuários do
aplicativo responderem questionários e fornecer dados para novas pesquisas e discussões.
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Figura 2. Print screen da plataforma digital de formulário (google forms) para
preenchimento do questionário. IFBA, 2015.

Figura 3. Print screen da plataforma digital de formulário integrada ao aplicativo
educacional voltado para pescadores e marisqueiras (GLUB). IFBA, 2015.
O mapeamento das etapas de trabalho já referenciadas, (aquisição de ingredientes
armazenamento de alimentos, preparo de alimentos, transporte de alimentos), bem como a
identificação dos diferentes procedimentos de pesca, permitiu configurar um panorama geral
de os procedimentos mais usuais bem como quais os alimentos mais convenientes a serem
consumidos nas respectivas etapas de trabalho.
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CONCLUSÕES
A pesquisa Alimentação durante o trabalho de pesca e mariscagem em Santo
Amaro – Ba teve como um dos objetivos produzir dados referenciais sobre a população
residente e atuante no sistema pesqueiro em Santo Amaro. Todavia, a obtenção de dados só
pôde ser realizada, conforme já explicitado, por meio de levantamento de dados em campo, já
que dados bibliográficos sobre praticas culturais de pescadores e marisqueiras da BTS são
escassos, principalmente das relações que permeiam o sistema alimentar e o sistema
pesqueiro na Bahia.
Nestes termos, uma das principais conclusões desta pesquisa recai, justamente, na
organização e publicação de referências que podem basilar futuras investigações sobre esse
contingente de trabalhadores, posto à inexistência de normas regulamentares sobre o trabalho
desta categoria no país. Ademais, a carência de políticas públicas relacionadas ao sistema
pesqueiro é notória, seja por parte dos órgãos que fomentam as atividades de pesca no país,
seja por parte dos órgãos de vigilância sanitária que não priorizam o atendimento educacional,
preventivo e de seguridade de saúde a estes trabalhadores. As condições de trabalho no
sistema pesqueiro em Santo Amaro são precárias e, escasso os estudos sobre características
socioeconômicas e culturais desse sistema.
Além destas conclusões gerais, foi possível concluir que na comunidade pesquisada, a
compra de alimentos que os pescadores e marisqueiras consomem durante as atividades
laborativas é realizada por eles. Tais alimentos podem ser categorizados em lanches rápidos
para trabalho no mar, a exemplo de pães, bolos, biscoitos, bolachas, frutas da época, farofas,
peixes e frangos fritos, sucos e café que são adquiridos tanto no mar, como em mercadinhos
de bairro, frigoríficos e feiras livres e armazenados em vasilhas e sacos plásticos, que
asseguram a conservação e transporte para o trabalho marinho; e em refeições mais
elaboradas realizadas em âmbito doméstico. Para o preparo destas refeições, observou-se uma
divisão de gênero, uma vez que, mulheres protagonizam estas ações. A maioria das famílias
entrevistadas possui geladeiras simples e armários para acondicionar os alimentos em casa,
outras, principalmente pela necessidade de congelamento de pescados ou mariscos, possuem
freezers.
Os dados coletados, como são inéditos, serão publicados no site Redes de Cuidados,
tanto para servir como referencial às comunidades pesquisadas, tanto no fomento de novas
investigações.
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RESUMO:
Este artigo apresenta parte dos resultados de um projeto de pesquisa em andamento no IFPE
Campus Belo Jardim, acerca da construção de significados sobre a escolha do instrumento
musical. Aqui, nosso foco diz respeito à dinâmica de enfrentamento e superação da
ambivalência atuante na trajetória de um músico (estudo de caso), particularmente, no que se
refere aos significados construídos por ele sobre o processo de escolha-mudança-retorno de
seu instrumento musical – a percussão. Adotamos os fundamentos teórico-metodológicos da
Psicologia Cultural Semiótica, destacando o sistema de regulação semiótica na dinâmica da
construção de significados. A análise da entrevista permitiu identificar e descrever: a) os
momentos de ambivalência experienciados pelo participante, a partir da instabilidade no set
semiótico atuação musical, deflagrada por sugestões sociais que regularam suas ações; b) a
dinâmica da situação dilemática “ser músico, sem ser percussionista” – que emergiu quando o
músico não resistiu e não contra-atuou em relação a sugestões sociais vindas do ambiente e c)
a mediação do signo “relações familiares” no processo de reorganização do fluxo psicológico
da experiência subjetiva e conduta interpessoal do músico na superação da ambivalência e
estabelecimento de uma nova perspectiva de futuro: ser músico, sendo percussionista.
Palavras–chave: psicologia cultural semiótica, regulação semiótica, sugestões sociais

AMBIVALENCE AND MEANING MAKING: A STUDY ON MUSICAL
INSTRUMENT CHOICE
ABSTRACT:
This paper presents some results of a research project underway at IFPE Campus Belo Jardim,
on the meaning making about the choice of musical instrument. Here, our focus concerns the
dynamics of coping with the ambivalence and its overcoming in the trajectory of a musician
(case study), particularly with regard to his meaning making on the process of choice-changereturn his musical instrument – percussion. We have adopted the theoretical and
methodological foundations of Semiotics Cultural Psychology, highlighting the semiotic
regulation in the dynamics of the meaning making. The analysis of the interview allowed
identify and describe: a) ambivalent moments experienced by the participant, from the
instability of the set semiotic called musical performance, triggered by social suggestions that
regulated his actions; b) the dynamics of dilemmatic situation "being a musician without
being percussionist" – that emerged when the musician did not resist and not counter-acted in
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relation to social suggestions from the environment; and c) the mediation of the sign "family
relationships" in his reorganization process of the psychological flow of the subjective
experience and interpersonal conduct in the ambivalence overcoming and establishing a new
future perspective: being a musician, and percussionist.
KEYWORDS: Semiotic Cultural Psychology, semiotic regulation, social suggestions.
INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta parte dos resultados de um projeto de pesquisa, em andamento,
acerca da construção de significados sobre a escolha do instrumento musical à luz da
psicologia cultural semiótica, desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Construção de
significados de experiências musicais”, do IFPE Campus Belo Jardim. Ao longo da pesquisa,
vários aspectos constitutivos do sistema de regulação semiótica na construção de significados
foram observados. O recorte aqui realizado diz respeito à investigação de um desses aspectos
– a ambivalência – atuante na trajetória de um músico, especificamente, no que se refere ao
seu processo de escolha-mudança-retorno do instrumento musical – a percussão.
Esse estudo apoia-se nos fundamentos teóricos e metodológicos da Psicologia Cultural
Semiótica (VALSINER, 2012, 2014), doravante PCS, que reconhece o ser humano em sua
singularidade, mas mantendo uma relação interdependente com o ambiente, e, portanto, com a
cultura. Nessa abordagem, a cultura é entendida como processo semiótico, e não como uma
entidade, constituindo as pessoas em uma troca mútua, constante e interdependente, entre a
construção única do sujeito – cultura pessoal– e a cultura coletiva, historicamente construída e
reconstruída. Seu foco recai na mente humana, entendida como um sistema de construção de
significados (VALSINER,2014). Essa construção dá-se pelas mediação e regulação
semióticas (VALSINER, 2012), ocorrendo entre o sujeito e o mundo, considerando sua
historicidade no tempo irreversível (LYRA; VALSINER, 2011). Essa dinâmica é orientada
para o futuro, uma vez que é o futuro desejado, que regula as significações de âmbito pessoal,
construídas no presente. É na tensão entre incertezas do tipo subjetivas e sociais, e das tensões
geradas pelas incertezas sobre o futuro no curso de vida dos sujeitos (VALSINER, 2014), que
emergem ambivalências.
A ambivalência entra em evidência sempre quando há incompatibilidade entre os sets
semióticos presentes naquele evento. Sets semióticos podem ser entendidos como “padrões
preferidos de signos, sentimentos e ações, mobilizados em situações rotineiras” (ZITTOUN et
al., 2011, p.60). Podem ser construídos por signos mediadores distintos, desde “valores ou
campos semânticos” (ABBEY; VALSINER, 2005) a memórias concretas de experiências
passadas (VALSINER, 2012). Há sets semióticos estabilizados coletivamente (uma consulta
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médica) e outros que fazem parte de uma cultura pessoal (como alguém estuda música),
conferindo à vida das pessoas regularidades e continuidades ao longo de seu
desenvolvimento. Entretanto, as pessoas não vivenciam apenas regularidades e continuidades
em suas trajetórias de vida, mas também momentos nos quais estas regularidades são
interrompidas, reorientadas e desafiadas (ZITTOUN, 2009). Quando os sets semióticos
mobilizados para o enfrentamento das situações diárias são incompatíveis, surge a
ambivalência (ABBEY; VALSINER, 2005) no curso daquela experiência.
Tensões e ambivalências canalizam a necessidade de construção de significados que,
por sua vez, compõem um novo set semiótico que passa a encaminhar ações no presente, com
vistas ao futuro almejado (VALSINER, 2007). Para ilustrar como o sujeito constrói
significados visando reduzir a ambivalência no enfrentamento de situações incompatíveis,
trazemos a contribuição de Valério e Lyra (2106) que estudaram um casal de pretendentes à
adoção que, quando decidem adotar legalmente, deparam-se com mensagens contraditórias
sobre adotar circulando na cultura coletiva. De um lado, práticas de adoção à margem da lei
vivenciadas por décadas. Por outro lado, normas atuais estabelecidas para a adoção no país,
que exige dos pretendentes a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e a não
aceitação de quaisquer outras práticas não legais. Para reduzir a ambivalência, o casal constrói
uma nova síntese que passa a compor um novo set semiótico, permitindo-lhes, assim, lidar
com a perspectiva de um futuro tão almejado, isto é, de serem, novamente, pais, como
apresentado a seguir:
Após a inserção do casal no CNA, eles passaram a considerar a possibilidade de
adotar crianças não indicadas pela Justiça, sendo estas apresentadas por outras
pessoas ou descobertas por eles próprios. Surgiu, assim, um novo significado para
orientar as ações do casal. Isso porque o significado agora construído,
transformando o set semiótico na tentativa de realizar uma nova síntese pessoal, é
reconstruído da seguinte forma: estar habilitado à adoção no CNA permite, também,
procurar crianças em outros lugares ou aceitar crianças oferecidas por outras fontes
não legais. Assim, podemos inferir que o casal passa a significar sua condição de
estar no CNA como uma espécie de “autorização” para buscar crianças em
quaisquer lugares ou procedências (VALÉRIO; LYRA, 2016, p.219)

No presente estudo, visamos compreender como o sujeito enfrenta e supera as
ambivalências experienciadas na construção de significados sobre o processo de escolhatroca-retorno do seu instrumento musical.

Especificamente, buscamos identificar, nesse

dinâmica, a atuação de signos nos sistemas de regulação e mediação semióticas.
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MATERIAIS E MÉTODO
Recorremos ao método de estudo de caso (YIN, 2003) para nossa investigação. Nosso
participante foi um estudante do segundo período do curso de Licenciatura em Música
Popular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)
Campus Belo Jardim, cuja participação seguiu os protocolos do Comitê Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), em atendimento às exigências da Resolução Nº 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde.
Para construção de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, que versou
sobre os seguintes temas: a história do participante com a música e com o seu instrumento;
sentimentos e entendimento envolvidos na relação com o instrumento/música; apoio recebido
entre outros. A análise dos dados foi baseada nos fundamentos da psicologia cultural
semiótica, buscando identificar momentos de ambivalência experienciados pelo participante
em sua trajetória, especificamente naquilo que se referia a sua relação com o instrumento
escolhido – percussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As escolhas que realizamos ao longo da vida podem ser vistas como experiências
socioculturais, entendidas em suas dimensões afetivas e cognitivas. Nesse processo, sugestões
sociais (mitos, crenças, estereótipos, representações sociais etc.) atuam como mediadores e
reguladores semióticos no processo de construção de significados das pessoas, sobre um dado
fenômeno.
Valsiner (1994), em sintonia com as contribuições teóricas de Vigotski, propôs um
modelo bidirecional de desenvolvimento. O modelo bidirecional é inspirado no conceito
médico de contágio. Valsiner comparou as inúmeras "sugestões sociais" que influenciam uma
pessoa com vírus culturais. A pessoa passa, então, a ser considerada como um ser ativo que
luta contra estes vírus culturais, podendo neutralizá-los, rejeitá-los ou simplesmente aceitálos. Nesse processo, à medida que as sugestões sociais são internalizadas pela pessoa, são
transformadas em significados pessoais e, então, externalizadas (um significado, uma decisão,
uma ação, uma opinião etc). Como resultado desse processo surgem novas formas culturais,
mas nem sempre essa dinâmica de construção de significados ocorre de maneira tranquila. Ao
contrário, haverá sempre uma tensão entre a cultura pessoal e o mundo social no qual a pessoa
está inserida, (VALSINER, 2007; VALÉRIO; LYRA, 2016), estabelecendo-se, então, “as
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oposições entre as possibilidades que o futuro disponibiliza para que o presente aconteça”
(VALÉRIO; LYRA, 2014, p.721).
No processo de escolha do instrumento de Paulo (nome fictício), nosso participante,
observamos um forte signo atuando como regulador semiótico: as relações familiares. Paulo
cresceu em uma família com atuação musical na cidade de Belo Jardim, agreste
pernambucano, que tem duas bandas de músicas – Sociedade Musical Filarmônica São
Sebastião (129 anos) e Sociedade de Cultura Musical (81 anos) – que trabalham
ininterruptamente, desde as suas fundações. É na Filarmônica São Sebastião onde Paulo, seu
pai, e seus tios receberam formação musical inicial. Todos sempre em instrumentos de
percussão:
Excerto 1:[...] meu pai, tios, tocam o instrumento, praticamente minha, minha
família toda é no ramo da música. Não são profissionais do ramo, mas tocam desde
pequeno também no ramo da percussão e bateria. [Fonte própria]

Ser músico, não sendo percussionista: instabilidade e ambivalência no set semiótico
Em sua trajetória de desenvolvimento, Paulo começa a vivenciar momentos nos quais a
estabilidade e regularidades do set semiótico “atuação musical” são interrompidas,
reorientadas e desafiadas (ZITTOUN, 2009). Para ele, esse set semiótico é caracterizado por:
a) um sentimento de satisfação; b) suas relações familiares (que mediaram e guiaram a
escolha do instrumento percussão) e c) suas ações cotidianas de performance musical. Para
Paulo, ser músico e fazer música é tocar percussão. Entretanto, sugestões sociais começam a
desestabilizar os sentimentos de Paulo e também suas ações mobilizadas nesse set semiótico.
Pessoas fora de suas relações familiares começam a estabelecer comparações negativas
(sugestões sociais) entre a performance dele e a de seu pai, como podemos observar no
excerto 2, abaixo, quando ele relata que, no quesito incentivo a sua performance como
percussionista, foram mais pessoas contra ele, do que a favor:
Excerto 2: Contra teve mais do que a favor. Porque, por meu pai ter um nome, é...
digamos assim, grande no instrumento que ele toca... (Eu) sempre era comparado,
né? “Ah, tu é filho de ‘Fulaninho’, porque tu não toca muito feito ele?” Aí, sempre
era cobrado mais ainda, e negado. “Ah, não toca não”. “Se não toca feito ele, então
não toca, segue outra coisa, segue outro ramo”, tá entendendo? A favor, tem também
da família, dos familiares que, “Ah, vá, continue, você vai chegar lá estudando,
foco” e tal [...]. [Fonte própria]

É entre tensões e ambivalências que Paulo constrói significados sobre si mesmo e sobre
sua relação com seu instrumento. Antes, o signo “relações familiares” atuara como regulador
no processo de escolha do seu instrumento. Agora, diante das constantes comparações entre
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pai e filho, no âmbito performático, esse mesmo signo passa a mediar e regular sua
desistência (mesmo que temporária) da percussão. Os excertos abaixo, da entrevista com
Paulo, revelam a tensão enfrentada pelo músico no que concerne à construção de significados
sobre a figura paternal – ora heróica – referência musical em sua área, que o impulsiona a
querer ser igual ao pai – ora canalizadora de rupturas na trajetória do músico (optar por mudar
de instrumento):
Excerto 3: Não, eu não busco assim um cara não, porquê realmente o cara mesmo
pra mim é meu pai mesmo, o cara pra mim é ele, mesmo com as dificuldades que a
gente tem e tal. [Fonte própria]
Excerto 4: [...] tentar procurar outro, de tentar não tocar o mesmo instrumento que
ele, mas buscar outro instrumento. [Fonte própria]

Na maioria dos casos, os significados pessoais são construídos a partir de tensões e
conflitos, negociações e renegociações com as sugestões sociais existentes (Valsiner, 2012,
2014) no âmbito das construções de significados pessoais. Tensões e ambivalências canalizam
a necessidade de construção de significados que, por sua vez, compõem um novo set
semiótico que passa a encaminhar ações no presente, com vistas ao futuro almejado
(VALÉRIO; LYRA, 2016), neste caso, atuar musicalmente, ser músico.
As comparações constantes entre as performances de percussionista de Paulo e de seu
pai, levaram-no a se afastar da percussão, como podemos constatar em seu relato:
Excerto 5: [...] Ao ouvir muitos contras... eu me sentia cabisbaixo. Aí parava de
estudar. No início, eu comecei mesmo, a estudar muito, aí depois que veio (sic) os
comentários negativos[...], fazendo com que eu parasse um pouco (te tocar a
percussão). [Fonte própria]

A partir da contribuição de Lyra e Valsiner (2011) sobre historicidade nas trajetórias
desenvolvimentais, compreendemos que não é possível reverter o passado, mas é possível
preparar o futuro através da mediação semiótica. Logo, podemos pensar em possibilidades (ou
realidades não vivenciadas) que não são concretas no aqui-e-agora, mas que contribuem para
reorganização do fluxo psicológico da experiência subjetiva e conduta interpessoal. Os
excertos abaixo revelam como Paulo lida com as tensões e ambivalências, decorrentes das
comparações entre ele e seu pai, com vistas à redução da ambivalência para lidar com uma
perspectiva de futuro almejado, ou seja, continuar a ser músico, não sendo percussionista:
Excerto 6: [...] Mas buscar outro instrumento [...], e eu comecei a estudar flauta
transversal e clarinete. [Fonte própria]
Excerto 7: Mas era uma coisa. Eu chegava, sentava pra estudar no clarinete, pra
estudar as escalas e ficava pensando na bateria que estava lá atrás. Aí não dava
muito ânimo, muita força, porque o que me fazia tá ali com o clarinete mesmo, era
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(sic) os pontos negativos. [...] Aí, era com o clarinete, pensando na bateria e
percussão. [Fonte própria]

Para lidar com esse futuro incerto, as pessoas constroem significados que encaminham
ações no presente. No caso de Paulo, como trazido anteriormente, ocorre a decisão de parar de
estudar/tocar o instrumento percussão. Essa decisão resulta da construção de significados
necessária à redução/superação da ambivalência. Posteriormente (excerto 6), ocorre a troca da
percussão por outros dois instrumentos: flauta e clarinete. Mas a troca de instrumento leva
Paulo a encarar novas tensões e ambivalências decorrentes de um campo dilemático (TATEO,
2016), isto é, estudar/tocar clarinete pensando, e vendo, a bateria e a percussão (excerto 7).
Ser músico, sendo percussionista: reorganização do fluxo psicológico
O processo de reorganização do fluxo psicológico em Paulo é mediado e regulado pelo
signo, como aqui designamos, relações familiares. A conversa com o pai, que o orienta e usa
sua própria trajetória com a percussão para mostrar que ele também pode aprender se estudar
bastante, possibilita a volta de Paulo à percussão:
Excerto 8: Foi realmente pra mostrar que eu também posso chegar lá aonde ele
chegou, porquê realmente meu pai com essa minha idade ele não sabia de nada. Ele
só veio saber alguma coisa depois que entrou, ingressou na faculdade. Aí foi ele que
me deu força em relação a isso também, mostrando o exemplo dele. Aí ele me
mostrou que no início não sabia de nada e que eu entrando e estudando bastante e ia
conseguir também. Ai foi que fez eu pensar melhor e voltar pro instrumento.
[fonte própria]

O retorno ao instrumento percussão só ocorre quando Paulo, após refletir sobre a
trajetória de seu pai e a sua própria (excerto 8), opta por ingressar em um curso superior de
música, seguindo os passos do pai. Mais uma vez, Paulo encontra-se diante de uma situação
dilemática: precisa escolher entre estudar licenciatura em música na Paraíba , na instituição
em que seu pai se formou, ou cursar uma licenciatura em música em Pernambuco, em sua
cidade. A segunda opção, sua escolha, ainda traria um diferencial que o leva à decisão – a
habilitação no instrumento percussão/bateria:
Excerto 9: Eu não queria fazer o curso aqui, realmente. Eu queria fazer na Paraíba
como ele, só que lá é Bacharel (não licenciatura) e não tem o foco mesmo (no
instrumento percussão). [fonte própria]

Com a análise acima, pudemos identificar os momentos de ambivalência
experienciados pelo participante, a partir da instabilidade no set semiótico atuação musical,
deflagrada pela atuação de sugestões sociais que regularam as ações de Paulo. Ao mesmo
tempo, foi possível descrever a dinâmica da situação dilemática enfrentada por Paulo – ser
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músico, sem ser percussionista – que emergiu quando ele não resistiu e não contra-atuou em
relação a sugestões sociais vindas do ambiente (VALSINER, 2012). Por fim, observou-se a
mediação do signo “relações familiares” no processo de reorganização do fluxo psicológico
da experiência subjetiva e conduta interpessoal, que permitiu a Paulo superar a ambivalência e
estabelecer uma nova perspectiva de futuro: ser músico, sendo percussionista. Surge, então,
um novo set semiótico atuação musical, com uma nova configuração que integra a formação
superior no curso de licenciatura em música.
CONCLUSÃO
Esse estudo explorou o processo de ambivalência e sua posterior superação na
trajetória de um músico, utilizando os fundamentos teóricos-metodológicos da Psicologia
Cultural Semiótica (VALSINER, 2007; 2014), particularmente, o processo de construção de
significados ocorrendo entre o sujeito e o mundo, considerando sua historicidade no tempo
irreversível (LYRA; VALSINER, 2011). Essa dinâmica é orientada para o futuro, uma vez
que é o futuro desejado, que regula as significações de âmbito pessoal, construídas no
presente.
Nossos resultados revelaram que é na tensão entre incertezas do tipo subjetivas e
sociais – como ocorreu com Paulo quando esteve diante da instabilidade em seu set semiótico
atuação musical – e das tensões geradas pelas incertezas sobre o futuro no curso de vida dos
sujeitos – ser músico, não sendo percussionista – que emergem as ambivalências,
confirmando os achados da literatura (ZITTOUN, 2009; ZITTOUN et al., 2011; VALÉRIO;
LYRA, 2016). Identificamos e descrevemos: a) os momentos de ambivalência experienciados
pelo participante, a partir da instabilidade no set semiótico atuação musical, deflagrada pela
atuação de sugestões sociais que regularam suas ações; b) a dinâmica da situação dilemática
“ser músico, sem ser percussionista” – que emergiu quando o músico não resistiu e não
contra-atuou em relação a sugestões sociais vindas do ambiente e, por fim, c) a mediação do
signo “relações familiares” no processo de reorganização do fluxo psicológico da experiência
subjetiva e conduta interpessoal, que permitiu ao músico superar as tensões e ambivalências
experienciadas no processo de escolha-mudança-retorno do instrumento musical (percussão),
emergindo um novo set semiótico atuação musical (integração da formação superior). Indo
além, Paulo estabelece uma nova perspectiva de futuro: ser músico, sendo percussionista.
A investigação a partir de estudos de caso possibilita um estudo em profundidade do
fenômeno. Assim, novas pesquisas que busquem explorar a emergência e superação da
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ambivalência no processo de escolha do instrumento musical poderão contribuir grandemente
com o mapeamento do sistema de regulação semiótica atuante nesse fenômeno específico,
bem como, com o aprimoramento da metodologia utilizada.
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RESUMO:A psicologia da educação é uma área do conhecimento vinculada ao estudo da
subjetividade para compreender o homem em todas as expressões visíveis e invisíveis, as
singulares e as genéticas, ou seja, é tentar compreender a produção de novos modos de ser. O
presente estudo tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre as teorias de
aprendizagem dos autores Jean Piaget e Lev Vygotsky, buscandocompreender como se
estabelece o processo de construção de conhecimento e quais os fatores que influenciam para
uma aprendizagem significativa. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma
pesquisa bibliográfica com base nas leituras de livros, artigos, vídeo aulas e nas discussões
realizadas durante a disciplina de Psicologia da Educação, oferecida no curso de licenciatura
em química do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A análise comparativa das teorias
Piaget e Vigotsky, nos permite concluir que a teoria de Piaget dá ênfase na construção de
conhecimento cognitivo do indivíduo, ou seja, na medida que nos desenvolvemos nós
aprendemos ao mesmo tempo. E já a teoria de Vygotsky acredita que o processo de
aprendizagem estar relacionada com o processo de desenvolvimento do indivíduo.
Palavras–chave: conhecimento, desenvolvimento, educação, psicologia

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEARNING THEORIES OF PIAGET
AND VYGOTSKY
ABSTRACT: The psychology of education is an area of knowledge linked to the study of
subjectivity to understand the man in all expressions visible and invisible, natural and genetic,
that is, is trying to understand the production new ways of being. The referent study aims a
comparative analysis of learning theories of authors Jean Piaget and Lev Vygotsky, and seek
to understand how to establish the process of knowledge construction and which factors
influence for meaningful learning. For the development of this research was carried out a
literature search based on readings of books, articles, video classes and the discussions held
during the course of Psychology of Education, offered in the degree course in chemistry of
Instituto Federal do Rio Grande do Norte. The comparative analysis of theories Piaget and
Vygotsky, It allows us to conclude that Piaget's theory emphasizes the construction of
cognitive knowledge of the individual, that is, as we develop we learned simultaneously. And
since Vygotsky's theory believes that the learning process be related to the individual's
development.
KEYWORDS: knowledge, development, education, psychology
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem e o desenvolvimento são conceitos fundamentais que fazem parte das
discussões de dois teóricos: Jean Piaget (1896-1980) e Lev Semenovich Vygotsky (1896 –
1934). Ambos desenvolveram teorias de aprendizagem que são até hoje importantes para o
campo da psicologia educacional e trazem contribuições essenciais para a formação docente.
Segundo Bock; Furtado e Teixeira (2008) a psicologia da educação é uma área do
conhecimento vinculada ao estudo da subjetividade que possibilita compreender o homem
em todas as expressões visíveis e invisíveis, as singulares e as genéticas, ou seja, é tentar
compreender a produção de novos modos de ser.
Diante das considerações acima, o artigo tem por objetivo realizar uma análise
comparativa entre as teorias de aprendizagem dos autores Jean Piaget e Lev Vygotsky,
buscando entender como se estabelece o processo de construção de conhecimento e quais os
fatores que influenciam uma aprendizagem significativa. Além disso, busca-se compreender
como essas teorias da aprendizagem contribuem para uma prática pedagógica mais
contextualizada, de forma a facilitar ao desenvolvimento de novos métodos de ensino que
possibilitem um maior diálogo com os discentes.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma pesquisa bibliográfica com
base nas leituras de livros, artigos, vídeo aulas e nas discussões realizadas durante a
disciplina de Psicologia da Educação, oferecida no curso de licenciatura em química do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte.Tais leituras e discussões trouxeram um
entendimento de que as teorias de desenvolvimento e aprendizagem de Piaget e Vygotsky são
essenciais

para

o

desenvolvimento

de

uma

prática

docente

contextualizada

e

problematizadora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre as mais importantes teorias sobre o desenvolvimento humano em Psicologia,
destaca-se a do psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980). A teoria de deste autor
tratao desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento, intitulada como
teoria da Epistemologia Genética.
Segundo Piaget o sujeito constrói conhecimento nos seus processos internos a partir de
sua relação com o meio. A teoria do Construtivismo de Piaget está relacionada com os
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estágios de desenvolvimento dos processos de aprendizagem, como uma ação construtiva. De
forma que os estágios representam uma lógica da inteligência que será superada radicalmente
por um estágio superior apresentando outra lógica do conhecimento.Segundo Piaget cada
período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer em suas faixas
etárias. “Todos os indivíduos passam por todas as fases ou períodos, porém o início e o
término de cada uma delas dependem das características biológicas do indivíduo e de fatores
educacionais, sociais.” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008, p.102).
Piaget argumenta que a criança passa de um estágio para outro do seu
desenvolvimento, quando seus modos de agir, pensar mostram-se insuficientes ou
inadequados para enfrentar novos problemas que surgem em sua relação com o meio, ou seja,
quando a criança tem dificuldade e suas ações não servem mais para o meio em que ela está
inserida,com isso ela mudará para um novo estágio e assim a criança tenderá a desenvolver
esquemas que são usados para organizar e entender o mundo.
Segundo a teoria de Piaget, o desenvolvimento é igual à aprendizagem, porque a partir
do momento que o sujeito passa de um estágio para o outro, ele estará aprendendo, ou seja,
essa teoria irá apresentar que para o aluno aprender, ele deve estar em um processo de
construção através de uma relação de troca com o meio, a partir disso a aprendizagem é um
processo de construção interna de representações, realizado de forma ativa pelo o aluno.
O autor ressalta a importância do sujeito no processo de aprendizagem, ele vai relatar
que as estruturas internas são importantes porque dentro da nossa mente ocorre um processo
de equilibração, assimilação e acomodação.De acordo com Piaget, o fator essencial que
intervém no desenvolvimento intelectual do sujeito é a equilibração, que se constitui na
relação de assimilação com acomodação gerando assim a inteligência, ou seja, é um
movimento constante de incorporação, no qual toda informação que é incorporada, é
reutilizada em nossas estruturas mentais.
Piaget entende por assimilação o processo pelo qual os elementos do meio exterior são
internalizados a esquemas mentais já existentes no sujeito. Ao assimilar o sujeito realiza
também a acomodação que significa o processo de mudanças da estrutura em função da
assimilação, ou seja, nossas estruturas se modificam para dar conta do objeto.
Piaget dá grande ênfase às questões educacionais. Para ele, o aluno e suas ações devem
ser consideradas e o educador precisa estar atento para criar possibilidades que desenvolvam
nos estudantes modos de raciocínios e de interpretação de situações problemas. Piaget revela
que a inteligência está relacionada com os processos internos, no qual o sujeito está
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construindo no seu dia a dia socialmente. Portanto, o sujeito é capaz de reconstruir as
informações que recebe a partir de seus conhecimentos e na interação com o meio.
Outro autor que traz importantes contribuições para compreender os processos de
desenvolvimento e aprendizagem é Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934). Considerado
um sociointeracionista, o autor nasceu e se desenvolveu em um ambiente favorável
economicamente que lhe permitiu uma formação acadêmica multidisciplinar, formando-se
em Direito e estudando também Literatura, Psicologia e Pedagogia.
Podemos encontrar semelhanças e aproximações entre a obra de Vygotsky e Piaget, no
entanto, alguns pontos os diferencia. Enquanto Vygotsky busca enfatizara relação do
indivíduo com a sociedade, ou seja, leva em consideração as questões sociais e as condições
socioeconômicas do indivíduo, Piaget foca nas questões internas do indivíduo. Em uma
época em que as teorias behavioristas defendiam uma aprendizagem funcionalista baseadas
nas questões externas, Piaget deu destaque aos processos internos e Vygotsky tentou
balancear as teorias behavioristas sobre o controle e a organização das situações de
aprendizagem com a teoria de Piaget sobre as questões do desenvolvimento cognitivo do
indivíduo.
Vygotsky relata a dialética do homem e o seu meio sociocultural, essa questão dialética
está relacionado com as concepções Marxistas que considera que as mudanças que ocorrem
em cada um de nós têm sua raiz na cultura, ou seja, nós nos transformamos porque estamos
inseridos em uma cultura e em uma sociedade que é histórica e que possibilita condições para
modificar a sociedade.
Uma das principais ideias de Vygotsky é sobre a origem cultural das funções
psíquicas, explicando que a cultural é um processo que influencia nas funções psíquicas do
sujeito, ou seja, em nossos processos internos, favorecendo para uma construção de
conhecimento. Logo, ele ressalta que a cultura vai nos possibilitar modificar as nossas
atitudes instintivas em atitudes culturais, porque nós estamos aprendendo desde que
nascemos mas com o passar do tempo nos desenvolvemos no contato com a cultura.Logo, o
outro é muito importante no processo de aprendizagem, pois é responsável por nos inserir na
cultura, na sociedade. “Analisando o papel da cultura no desenvolvimento individual,
Vygotsky desenvolve duas ideias análogas. No conjunto das aquisições da cultura, centraliza
sua análise sobre aquelas que são destinadas a comandar os processos mentais e o
comportamento do homem” (IVIC, 2010, p.19).
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Para o autor o pensamento, memória e atenção voluntária são formas superiores do
comportamento consciente, ou seja, só os sujeitos da espécie humana desenvolvem o
pensamento, a memória e atenção voluntária e tudo isso se dá a partir do momento em que
sujeito constrói cultura. Com isso, é na troca com o outro que se origina as funções
psicológicas.
O sociointeracionista vai afirmar que a educação é o processo central de
humanização, porque é na sala de aula, na interação de um sujeito com o outro que ele irá se
humanizar e se tornar um ser social e ativo, de forma a construir conhecimento a todo o
momento nas relações sociais. Consequentemente, para Vygotsky o ser humano é formado
por corpo e mente no qual isso nos constitui como sujeitos e é também um ser biológico e
social que está inserido nas questões histórico-sociais, que cria condições existentes na
história.
CONCLUSÕES
Ao estudar as teorias de Piaget e Vygotsky foi possível concluir que a teoria de Piaget
atribui bastante ênfase a construção de conhecimento cognitivo do indivíduo, ou seja, na
medida em que desenvolvemos vamos aprendemos. A teoria de Vygotsky, por sua vez,
considera que o processo de aprendizagem se relaciona com o processo de desenvolvimento
do indivíduo.
Com esse estudo das teorias de aprendizagem se fez notório a importância de ressaltar
o papel dos docentes na proposição de situações que possibilitem uma aquisição efetiva de
conhecimentos despertando um olhar investigador sobre os estágios do desenvolvimento
humano e como nós estudantes da licenciatura em Química, futuros docentes podemos
colaborar para uma construção de conhecimento significativa, buscando novos métodos de
ensino que permitem o alunoa atuar de forma ativa e participativa ao se relacionar com o
meio, visto que a ideia de interação tem relação direta com a troca de experiências, com a
formação do sujeito e o social, a importância do sujeito em sua própria história e a
importância da linguagem na aprendizagem.
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ANÁLISE DA FISIONOMIA DA COBERTURA VEGETAL DO PARQUE
NACIONAL DE SETE CIDADES, NORDESTE DO ESTADO DO PIAUÍ31
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RESUMO: Estudos ambientais realizados em Unidades de Conservação (UC) são de grande
importância, em razão dos vários elementos que contribuem para sua preservação. O presente
trabalho objetivou analisar a fisionomia da cobertura vegetal no Parque Nacional de Sete
Cidades, localizado no Nordeste do estado do Piauí. A metodologia utilizada baseou-se no
uso de por técnicas de sensoriamento remoto através do Índice de Vegetação Ajustado ao
Solo (SAVI), além de imagens do satélite Landsat 8 OLI obtidas pelo Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS). Após a realização de correção radiométrica e cálculo da Reflectância
Bidirecional Aparente, foi possível observar que as classes de vegetação com média e baixa
atividade fotossintética se sobressaíram no Parque, em virtude do baixo volume de chuvas no
período seco do ano.
Palavras–chave: Unidade de Conservação, Índice de Vegetação, Sensoriamento Remoto.

PHYSIOGNOMY ANALYSIS OF THE VEGETATION COVER OF
PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES, NORTHEAST STATE OF
PIAUÍ
ABSTRACT: Environmental studies in Conservation Units (UC) have great importance,
because of the various elements that contribute to its preservation. This study aimed to
analyze the physiognomy of vegetation cover in the Sete Cidades National Park, located in
the Northeast state of Piauí. The methodology used basead on the use of remote sensing
techniques over Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), as well as Landsat 8 OLI satellite
images obtained by the United States Geological Survey (USGS). After performing
radiometric correction and calculation of apparent bidirectional reflectance, it was observed
that the vegetation classes with low and medium photosynthetic activity have overcome in the
park, as a result of the low rainfall in the dry season.
KEYWORDS: Conservation Unit, Vegetation Index, Remote Sensing.
INTRODUÇÃO
A utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento em análises
ambientais estão cada vez mais frequentes, levando em consideração a larga quantidade de
dados que dispõem e a facilidade que os usuários possuem no acesso. Deve-se ressaltar a
31
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importância dos estudos a respeito da cobertura vegetal em Unidades de Conservação (UC),
pois possibilitam a obtenção de informações sobre a quantidade de biomassa verde e os
parâmetros de crescimento e desenvolvimento da vegetação (GOMES et al., 2010).
Os índices de vegetação permitem criar uma relação entre os dados obtidos pelos
sensores e a vegetação presente em determinada área. Dentre os principais fatores a serem
analisados, pode-se citar o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e o Índice
de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI). Segundo Viganó et al. (2011), apesar de muito
utilizado, o NDVI apresenta algumas limitações, como interferência devido a cor do solo e
nos efeitos de umidade. Assim, o SAVI foi elaborado de forma que melhorasse os dados,
implicando um avanço nos resultados alcançados.
Nesse contexto, insere-se o Parque Nacional (PARNA) de Sete Cidades, localizado no
Nordeste do estado do Piauí, criado pelo Decreto 50.744/61 (BRASIL, 1961) e, atualmente,
está sob administração do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Essa Unidade
de Conservação (UC), de acordo com Oliveira et al. (2007), possui solos recobertos por
vegetação de diferentes fisionomias – florestal, cerrado e campo graminóide. Nesse sentido, o
presente estudo buscou analisar a fisionomia da cobertura vegetal do Parque Nacional de Sete
Cidades, Nordeste do estado do Piauí, via Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI).
Localização da área em estudo
O PARNA de Sete Cidades possui uma área de 6.221 hectares, localiza-se no Nordeste
do estado do Piauí, mais precisamente entre os municípios de Brasileira e Piracuruca, às
Coordenadas Geográficas 04º05'S e 04º15'S e 41º30'W e 41º45'W, conforme exposto na
Figura 1 (BRASIL, 1979).
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Figura 1. Localização do Parque Nacional de Sete Cidades, obtido a partir dos dados
geográficos do MMA (2004) e da malha municipal digital do Brasil, em escala 1:250.000 do
IBGE (2014). IFPI/UECE, 2016.
A referida Unidade de Conservação (UC) apresenta afloramentos rochosos maciços ou
ruiniforme (SANTOS e PELLERIN, 2006), as precipitações médias anuais situam-se em
torno de 1.500 mm (BRASIL, 1979). As ordens de solos, por sua vez, dizem respeito aos
Plintossolo Pétrico Concrecionário, os Neossolo Litólico Distrófico e os Neossolo
Quartzarênico Órtico (INDE, 2014), que são recobertos por vegetação tipo floresta tropical
ombrófila aluvial ocasionalmente inundada, floresta tropical semidecídua, floresta aberta
latifoliada perenifólia, cerrado aberto latifoliado perenifólio, cerrado extremamente
xeromórfico e campo graminóide cespitoso médio (OLIVEIRA et. al. 2007).
Procedimentos técnicos
Para o estudo foi utilizada uma imagem de satélite do Landsat 8 OLI referente ao
período seco (08/08/2016), obtida junto ao site <http://earthexplorer.usgs.gov/>, do Serviço
Geológico dos Estados Unidos (USGS - United States Geological Service), com resolução
espacial de 30 metros, órbita/ponto 219/63. Inicialmente a imagem passou por processo de
transformação dos valores de Números Digitais (NDs) para valores físicos de Reflectância
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Bidirecional Aparente (FRB aparente). Ressalta-se que essa etapa foi executada através das
ferramentas do SIG Spring, versão 5.3. Em seguida, a imagem passou por processos de
conversão geométrica e radiométrica (16 para 8 bits) através das ferramentas do SIG QGIS.
O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) está relacionado à razão
entre a diferença das reflectividades das bandas no infravermelho próximo e no vermelho e
pela soma dessas mesmas refletividades, como exposto na equação abaixo (JENSEN, 2009).

Onde: NIR = refletância no comprimento de onda correspondente ao Infravermelho
Próximo (0,85 a 0,88 μm); R = refletância no comprimento de onda correspondente ao
Vermelho (0,64 a 0,67 μm).
Por sua vez, o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) considera os efeitos do
solo exposto nas imagens analisadas, voltado ao ajuste do NDVI quando a superfície não está
completamente coberta pela vegetação, conforme apresentado na equação (BORATTO e
GOMIDE, 2013).

Onde: L corresponde a uma constante chamada de fator de ajuste do índice SAVI, que
nesse estudo assumiu o valor de 0,5, aplicado à vegetação com densidade intermediária.
O processo de fatiamento das classes e layout final do mapa do SAVI foi realizado
através do QGIS. Nesse contexto, foram estabelecidas as seguintes classes para o SAVI:
corpos hídricos (-1 a 0); solo exposto (0 a 0,1); vegetação com baixa atividade fotossintética
(0,1 a 0,3); vegetação com média atividade fotossintética (0,3 a 0,5); vegetação com alta
atividade fotossintética (0,5 a 0,7).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A imagem obtida pelo satélite Landsat 8 OLI possibilitou reconhecer que a maior
parte do PARNA de Sete Cidades possui uma vegetação cuja fisionomia apresenta baixa a
média atividade fotossintética, consequência de seu baixo dossel, conforme exposto na Figura
2. Nesse viés, o SAVI da área estudada apresentou similaridades em relação ao NDVI
analisado por Paciência et al. (2016).
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Figura 2. Classes do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI), obtido através de
imagem do satélite Landsat 8 OLI, com resolução espacial de 30 metros (USGS, 2016).
IFPI/UECE, 2016.
A partir dos dados apresentados na Tabela 1 que levam em consideração a fisionomia
da cobertura vegetal, foi possível inferir que as classes de vegetação com média e baixa
atividade fotossintética no Parque se sobressaíram, ocupando 53,83% e 45,52%,
respectivamente. A menor classe presente em toda a extensão do Parque é composta pelos
corpos hídricos e cobertura vegetal com alta atividade fotossintética, que ocupam apenas
0,02% e 0,28% da área total, respectivamente. Destaca-se, ainda, que na imagem analisada a
classe de solo exposto foi encontrada em apenas 0,35% da área do Parque.
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Tabela 1. Área absoluta (hectares) e relativa (%) para cada classe de fiscionomia da cobertura
vegetal mapeada. IFPI/UECE, 2016.
Classes
Área (ha)
%
Corpos hídricos

1,24

0,02%

Solo exposto

21,77

0,35%

Vegetação com baixa atividade fotossintética

2831,80

45,52%

Vegetação com média atividade fotossintética

3348,76

53,83%

Vegetação com alta atividade fotossintética

17,41

0,28%

Total Geral

6221,00

100,00%

Deve-se ressaltar que as porcentagens encontradas para as classes de fisionomia da
vegetação sofreram influência direta dos reduzidos volumes de precipitações pluviométricas
ocorridas desde 2010, conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2016). Desse
modo, a vegetação passa por processo natural de redução de atividades fotossintéticas e
mesmo os corpos hídricos apresentaram redução de sua área, devido os baixos totais
pluviométricos precipitados.
CONCLUSÃO
Apontando os aspectos característicos da região através do SAVI, o presente trabalho
possibilitou realizar a análise da fisionomia da cobertura vegetal do Parque Nacional de Sete
Cidades. Em virtude da utilização de dados referentes ao período seco, a vegetação
apresentou, em sua maioria, média e baixa atividade fotossintética, visto que há um menor
volume de chuvas nesse período do ano, além do fato de que desde 2010 os totais de
precipitação pluviométrica têm sofrido significativa redução.
O estudo dos índices de vegetação demonstra sua relevância para o monitoramento das
Unidades de Conservação, uma vez que os mesmos contribuem para a maior compreensão
dos diversos fatores que afetam diretamente a preservação ambiental. Nessa ótica, a
metodologia proposta mostrou-se eficaz ao atingir o objetivo estabelecido, fornecendo dados
acerca da fisionomia do dossel vegetal, em 2016, e contribuindo para o planejamento e
aplicação de ações de conservação.

Artigos

Ciências Humanas

12736

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI,
pelo financiamento da pesquisa através do Edital nº 57/2015, referente ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/PIBIC-Jr.
Ao Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Aplicados (LabGeo), da Universidade
Estadual do Ceará (UECE) / Campus Itaperi, pelo subsídio do espaço físico e conhecimentos
para elaboração dos mapas utilizados no presente estudo.
REFERÊNCIAS
ANA - Agência Nacional de Águas. Hidro Web - Sistema de Informações Hidrológicas.
Séries históricas – ano de 2010 a 2015. Disponível em <http://hidroweb.ana.gov.br/>.
Acesso em 25 de junho de 2016.
BORATTO, I.M.P.; GOMIDE, R.L. Aplicação dos índices de vegetação NDVI, SAVI e
IAF na caracterização da cobertura vegetativa da região Norte de Minas Gerais. In:
Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz do Iguaçu, PR,
Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE.
BRASIL. Ministério da Agricultura. IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal. Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Plano de Manejo do Parque
Nacional de Sete Cidades. Doc. Téc. Nº 1. Brasília. 1979.
GOMES, H.B.; SILVA, Y.U.; SANTOS, M.N.; MOLLMANN JUNIOR, R.A.; OCRÉCIO,
T.C.M. Análise comparativa dos índices de vegetação NDVI e SAVI na Microrregião do Vale
do Pajeú – PE. I Workshop Internacional Sobre Água no Semiárido Brasileiro, Campina
Grande, 2013.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha municipal digital do Brasil:
situação

em

2014.

Rio

de

Janeiro:

IBGE,

2014.

Disponível

em:

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/>. Acesso em 04 de abril de 2016.

Artigos

Ciências Humanas

12737

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Especiais. Mapa de Solos da Folha SB.24 Jaguaribe. Escala 1:250.000. Disponível em: <http://www.visualizador.inde.gov.br/>. 2014.
Acesso em 27 de novembro de 2015.
JENSEN, J.R. Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres /
tradução José Carlos Neves Epiphanio et al. São José dos Campos. SP. 2009.
MMA - Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
Download

de

dados

geográficos.

2004.

Disponível

em:

<http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm>. Acesso em Acesso em 27 de agosto de
2015.
OLIVEIRA, M.E.A.; MARTINS, F.R.; CASTRO, A.A.J.F.; SANTOS, J.R. Classes de
cobertura vegetal do Parque Nacional de Sete Cidades (transição campo-floresta) utilizando
imagens TM/Landsat, NE do Brasil. In: Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto, Florianópolis, Brasil, INPE. 21-26 abril 2007.
PACIÊNCIA, L.G.M.; MENDES, J.M., SANTOS, F.A.; AQUINO, C.M.S. Análise da
dinâmica da cobertura vegetal no Parque Nacional de Sete Cidades (PI), Brasil. In: V
Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial, Fortaleza –
CE, 8 a 11 de junho de 2016.
SANTOS, J.; PELLERIN, J. Feições geomorfológicas do Parque Nacional de Sete Cidades,
Piauí. In: VI Simpósio Nacional de Geomorfologia, Goiânia - GO, 6 a 10 de setembro de
2006.
USGS - United States Geological Service (Serviço Geológico dos Estados Unidos). Earth
Explorer - Collection - Landsat Archive. Disponível em <http://earthexplorer.usgs.gov>.
Acesso em 02 de agosto de 2016.
VIGANÓ, H.A.; BORGES, E.F.; FRANCA-ROCHA, W.J.S. Análise do desempenho dos
Índices de Vegetação NDVI e SAVI a partir de imagem Aster. In: Anais XV Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Curitiba, Brasil, INPE. 2011.

Artigos

Ciências Humanas

12738

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ANALÍSE DA IMPORTÂNCIA DAS PINTURAS RUPESTRES E
OUTRAS EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS ENCONTRADAS NA REGIÃO
DO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB
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RESUMO: O estudo da história é algo imprescindível na vida dos seres humanos, pois a
partir dela, adquirimos a consistência para analisar e identificar a formação dos sistemas e dos
costumes presentes na sociedade hoje. A partir das evidências deixadas pelos nossos
ancestrais, podemos ter o conhecimento prático para interpretar os vários comportamentos
que observamos. Os desenhos rupestres encontrados em várias serras e municípios do Estado
da Paraíba, comprovam a passagem de comunidades antigas que ao passar pelo local
deixaram marcas que ultrapassaram séculos. No município de Algodão de Jandaíra,
localizado a 210 km da capital João Pessoa, além de pinturas rupestres encontradas por toda
extensão das serras que circundam o município, histórias e evidências dos índios que
habitaram a região e sofreram com a chegada do homem branco, marcam a história da
formação da comunidade há mais de um século. As marcas cravadas nas rochas da Pedra da
Letra, da Pedra do Caboclo, da Pedra Furada e da Pedra do Poço, mantém registros da
existência de comunidades indígenas na região, revelando a importância da preservação
dessas evidências para o conhecimento das gerações futuras. Este estudo analisou a relevância
que essas civilizações tiveram para a formação da comunidade local e sua implicação nos
costumes dos cidadãos hoje, a identificação da comunidade indígena que habitou a região e
ressaltou a seriedade da questão de preservação para a população local através de ciclos de
discussão.
Palavras–chave: conscientização, patrimônio, pré-história, povos indígenas

ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF CAVE PAINTINGS AND
OTHER HISTORICAL EVIDENCE FOUND IN THE MUNICIPIO OF
ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB
ABSTRACT: The study of history is something indispensable in the lives of human beings,
because from it, got the consistency to analyze and identify the training systems and customs
present in society today. From the evidence left by our ancestors, we can have the practical
knowledge to interpret the various behaviors that we observed. The cave drawings found in
various saws and municipalities in the State of Paraiba, demonstrating the passage of ancient
communities when passing by the place they left marks beyond centuries. In the municipality
of cotton Jandaíra, located 210 km from João Pessoa, as well as rock paintings found
throughout the mountain ranges that surround the city, stories and evidence of the Indians
who inhabited the region and suffered with the arrival of the white man, mark the history of
the formation of the community for more than a century. The spiked marks on the rocks, stone
of stone of the Caboclo, the Pedra Furada stone, and maintains records of the existence of
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indigenous communities in the region, revealing the importance of preserving such evidence
to the knowledge of future generations. This study analyzed the relevance that these
civilizations had for the formation of the local community and its implication in the customs
of the citizens today, the identification of the indigenous community that inhabited the region
and underscored the seriousness of the issue of preservation for local people through
discussion cycles.
Keywords: awareness, heritage, pre-history, indigenous peoples
INTRODUÇÃO
Algodão de Jandaíra, no Estado da Paraíba, é um município recém estruturado, que já
pertenceu à cidade de Areia e foi desmembrado de Remígio em 1994, está localizado a
esquerda da BR-104 que leva a Picuí, sendo um apêndice da rodovia o que contribui para o
seu esquecimento. Com aproximadamente 2.366 habitantes, a economia gira em torno dos
pequenos agricultores e comerciantes. Embora seja um município quase inexistente nas
questões econômicas, a cidade apresenta um leque de vestígios históricos de povos e culturas
que habitaram a região através dos séculos, o que, infelizmente, é desconsiderado pela
população local, que vê as evidências como algo banal, por falta de conhecimento. Esses
indícios, além de serem importantíssimos para a identificação das culturas formadoras do
município e do estado, apresentam um enorme potencial no que se refere ao turismo como
forma de reafirmar a importância do município.
VIALOU (1999, 2000) destaca que a arte rupestre é uma marca muito importante da
originalidade simbólica, que se reflete e se define na extensão territorial em que ocorre.
Assim, as pinturas e gravuras espelham a identidade cultural da sociedade que as fez,
tratando-se de uma expressão da consciência simbólica coletiva.
Tendo como base a importância da história na formação da população local e a falta de
reconhecimento desse valor, tornou-se indispensável um estudo aprofundado sobre as
comunidades que ali viviam, visando difundir, de forma educativa, as culturas que faziam
parte daquela região para todos os cidadãos do município criando a consciência de
preservação da riqueza histórica do local e do Estado.
É importante ressaltar que embora essa consciência ainda não tivesse sido despertada de
forma geral, alguns habitantes descendentes direto dos índios veem que as marcas deixadas
são um traço que os ligam ao passado selvagem e repleto de costumes que alegravam as tribos
da região. Apesar dessas pessoas existirem, elas possuem um pensamento de preservação
ainda controverso, pois ainda degradam partes dos escritos e incentivam sua degradação aos
visitantes talvez por ainda terem o pensamento de deixar algo para a posteridade.
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Foram realizadas visitas à área de estudo para identificação dos locais onde existem as
pinturas que retratam os seus costumes, utensílios e seus rituais. Posteriormente, identificados
famílias descendentes diretas dos índios que ainda compartilham costumes dessas
comunidades indígenas tais como, viver no mato, a pratica da caça como meio de
sobrevivência. Logo após recolhimento dos dados foram promovidos minicursos difusores da
formação da cultura local, incentivando a população a aprender e valorizar sua história
salientando a importância da preservação dos sítios arqueológicos da região.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa de campo visando a identificação dos locais com registro
históricos para uma completa coleta de dados.

Em um segundo momento foram feitas

entrevistas com a população para identificar o nível de conhecimento dos cidadãos a respeito
da história da região. A aplicação dos questionários, as entrevistas e as visitas in loco
serviram para além de identificar os locais, podermos detectar os danos no patrimônio
histórico do município, resultados de uma sociedade na qual não existe uma cultura de
preservação (Figura 1).
Após o recolhimento e análise de todos os dados, foi produzido o material usado para os
minicursos e discussões nas escolas e centros municipais com uma abordagem prática e
divertida sobre a importância da história, seu papel na sociedade e o incentivo a prática da
conservação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados vários locais onde pode-se encontrar pinturas e inscrições, dentre
os mais importantes estão a Pedra do Caboclo e a Pedra da Letra. A Pedra do Caboclo era
utilizada como ponto central para os rituais sendo usada também como abrigo, por possuir
uma gruta escondida atrás da serra e ser rodeada por outras grutas caracterizando um local
estratégico para esconderijo. O Acesso para a Pedra do Caboclo é feito através de uma trilha
tortuosa e bastante íngreme onde também pode se encontrar algumas inscrições e figuras
embora esteja coberta pelo vandalismo e degradada pelo homem moderno (Figura 1).
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Figura 1. Acesso a Pedra do Caboclo.

Segundo BRITO e OLIVEIRA (2011), A Gruta está na propriedade de Antônio
Sebastião Moreno e trata-se de uma concavidade formada na rocha estendendo-se por
aproximadamente 20m, tendo em média 12m de altura e uma profundidade de 11m, cujas
paredes internas, arqueadas para a base, formam-se inúmeras, pequenas e rasas, cavidades que
lhe dão o aspecto de uma gigantesca colmeia.
Na Pedra da Letra, que não tem esse nome por acaso, pode-se encontrar uma enorme
variabilidade de figuras e traços que retratam os costumes e os rituais realizados pela
comunidade indígena da região. Além das figuras de astros cravados na pedra, encontra-se
também figuras que se assemelham a plantas ou uma forma primitiva de agricultura (Figura
2).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2. (a)Lua. (b) Sol. (c) Espécie de ritual indígena. (d) Planta.

O acesso à Pedra da Letra dá-se através do Rio Passagem que passa a cerca de 7 km do
município, onde foi encontrado por nossa equipe uma figura cravada na rocha ainda
desconhecida pelos moradores locais o que aparenta ser uma espécie de ritual ou festividade
(Figura 3). O que nos leva a especular que houvesse mais inscrições no rio, mas que se
perderam na ação da água corrente nas rochas. Essa observação nos leva a outro problema
além da degradação exercida pelos visitantes que não possuem o discernimento necessário
para saber da importância desses inscritos identificamos que o desgaste natural das rochas que
fazem parte desse acervo histórico/cultural está apagando boa parte dos inscritos acarretando
em uma perda irreparável.
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Figura 3. Uma espécie de ritual ou festividade.

Figura 4. Visão panorâmica da Pedra da Letra. Parte destaca os inscritos que podemos encontrar ainda no
caminho.

Os relatos dos episódios vividos pelo índios na região do município são passados de
geração em geração através do tempo, o que dificulta a pesquisa no que se refere a
originalidade dessas histórias. Ainda hoje existem moradores do município que são
descendentes direto dos índios e dos primeiros habitantes da região e mantém vivos certos
costumes e pensamentos dos seus antepassados preservando esses relatos como forma de
identidade do seu povo. Há cerca de 30 anos boa parte dessas famílias ainda viviam como os
índios. A família de dona Adalzira (Figura 5), por exemplo, narra os tempos em que viviam
aos arredores da Pedra do Caboclo sobrevivendo basicamente da pesca e da caça.
Acredita-se que, meados século XIX, os índios “caboclos brabos”, como denominou a
senhora Adalzira, morreram devido a necessidade que tinham de se alimentar, pois casavam
os animais dos fazendeiros daquela região e eram perseguidos: “eles atiravam de flechas e
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matavam o gado, mas não era por maldade era para se alimentar. Se aparecesse gente, eles
matavam por que tinham medo”.

Figura 5. Dona Adalzira segura o retrato de seus pais. Sua mãe, filha de “caboclo brabos”.

A filha de dona Adalzira, Luciana Santos, ainda conta: “a minha bisavó contava a
história pra gente de quando os coronéis chegaram pra tomar as terras, eles (os índios) viviam
lá do jeito deles, e os coronéis cercaram e colocaram fogo, - ela ainda destaca -, até hoje a
gente pode ver os vestígios do fogo nas paredes da Gruta (do Caboclo). Na época que
colocaram fogo para tomar as extensões terra, as índias se recolheram dentro da Gruta, as que
estavam amamentando ficaram carbonizadas com as crianças.” Essa história foi passada da
bisavó até as gerações de hoje e ainda causa comoção aos familiares quando narrada.
Após o termino dessa etapa da pesquisa foi realizado um minicurso para a população
objetivando a diminuição das pichações nos locais de registro histórico através da
conscientização do valor e da importância da preservação desses locais. Até o término do
projeto além da realização de mais três minicursos que abordarão de forma prática essas
questões, haverá uma reunião com o prefeito e as demais autoridades do município para
reiterar a importância da criação do centro histórico municipal que aliado as escolas da cidade
abordarão o tema no ambiente educacional desenvolvendo o sentido de preservação nas
futuras gerações.
CONCLUSÕES
Após o reconhecimento da área e localização das pinturas, percebemos a existência de
vários locais com registro histórico embora que confusos devido a ação das intempéries e
pichações por cima dos inscritos. Além disso, existe as lacunas nas informações que não nos
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permite contextualizar e datar com exatidão as narrações que nos foram feitas por serem
resultado de passagem oral. As próximas fases da pesquisa se baseiam em procurar inscrições
semelhantes nas cidades da Paraíba e relaciona-las para que dessa forma possamos reconhecer
a tribo que habitou a região e identificar indícios dela em outra cidade da Paraíba.
A partir do momento em que as pessoas foram envolvidas no projeto e tiveram
conhecimento da importância dos vestígios e da riqueza histórica do local mostraram interesse
em contribuir e repensar o passado discutindo sobre as culturas e suas relações. Além da
pesquisa referente as pinturas rupestres a região apresentou uma enorme diversidade
geológica, além da alteração nas pinturas devido ao intemperismo químico o que abre a
possibilidade para outras pesquisas.
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RESUMO: Este trabalho analisou a percepção ambiental de riscos em relação à saúde e
segurança, de populações afetadas por linhas de transmissão de energia no município de
Garanhuns, através da construção de um perfil socioeconômico que permitiu elencar aspectos
influenciadores e identificar os ajustes realizados pelos entrevistados, pelas esferas do
governo e demais responsáveis referentes à adequação das atividades nas faixas de servidão.
As informações que subsidiaram a pesquisa foram coletadas nas áreas de risco identificadas,
utilizando roteiro de entrevista, gravador de voz e câmera fotográfica. Observou-se a
importância dos fatores socioeconômicos no processo de percepção ambiental e de como
alguns desses fatores requerem um estudo detalhado e qualitativo para melhor precisão nos
resultados. O repasse de informações a cerca dos riscos, pelos órgãos responsáveis, é nulo e
atrelado à falta de medidas minimizadoras e impotência da população mediante os riscos.
Diante disso, concluiu-se que as soluções em relação ao problema de percepção ambiental
precisam ser desenvolvidas de maneira sistemática e holística, para que seja possível garantir
adequação às normas impostas em relação à faixa de servidão e segurança aos indivíduos.
Palavras–chave: exposição ao risco, faixa de servidão, vulnerabilidade
ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL RISKS FOR
AFFECTED POPULATION OF TRANSMISSION LINES IN THE MUNICIPALITY
GARANHUNS
ABSTRACT: This study analysed the environmental perception of risks related to the health
and safety of populations affected by power transmission lines in the city of Garanhuns, by
building a socioeconomic profile that permitted the determination of influencing aspects and
identify the adjustments made by the interviewees, the of government and other responsible
regarding the adequacy of the activities of way. The information that supported the research
were collected in identified risk areas, using an interview script, voice recorder and camera.
We noted the importance of socioeconomic factors in the process of environmental awareness
and how some of these factors require a detailed and qualitative study for better accuracy in
results. The transfer of information about the risks, by the responsible bodies is null and
linked to the lack of measures to minimize and impotence of the population by the risks.
Therefore, it was concluded that the solutions to the environmental problem of perception
must be developed in a systematic and holistic manner, so that you can ensure adaptation to
imposed standards for the easement and security to individuals.
KEYWORDS: exposure to risk, easement, vulnerability

Artigos

Ciências Humanas

12748

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INTRODUÇÃO
Devido à necessidade energética crescente, a cidade de Garanhuns intermedia através de
uma subestação a interligação de hidrelétricas com os principais centros de consumo do
Nordeste. Nas áreas localizadas próximas dessa subestação e nos limites geográficos do
município de Garanhuns notam-se casos especiais que geram preocupação, pois a exposição
às LT (Linhas de Transmissão) é ligada à exposição aos campos eletromagnéticos que
conseguem interagir com os campos biológicos dos seres vivos, interferindo-os e alterandoos, podendo gerar desequilíbrios e doenças que vão desde imperfeições reprodutivas a
doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. A evidência mais consistente até a atualidade,
segundo um estudo feito pelo Comitê Nacional de Produção Radiológica da Inglaterra, é de
que crianças que vivem nas imediações de cabos de alta tensão são mais propensas a contrair
leucemia (OMS, 2002).
Diante disso, Veyret (2007) expõe que o risco só existe se houver percepção de um
indivíduo ou população que sofra danos pelo mesmo, e esses, normalmente, encontram-se
simultaneamente em situação de desigualdade e vulnerabilidade socioambiental a partir da
qual é possível relacionar pobreza e grau de exposição ao risco, apesar de existirem espaços
para exceções, como as que são observadas no decorrer da pesquisa (ALVES; TORRES,
2006).
Peres et al. (2005) justifica a importância da realização dos estudos de percepção de
riscos no processo de construção de estratégias de intervenção, comunicação de riscos e
campanhas educativas. Dessa forma, a análise sobre os diferentes aspectos que influenciam
percepção e comportamento da população frente aos riscos suscita a exploração de
metodologias que objetivem a construção do perfil socioeconômico das famílias e avaliação
de regularidade e conformidade legislativa por órgãos responsáveis, de uso e ocupação do
solo, com o propósito de evitar a ocorrência de possíveis acidentes e minimizar a exposição
da população aos riscos provenientes das linhas de transmissão.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia seguiu, de modo geral, oito passos práticos apontados por Minayo
(2005). Partindo da pergunta referencial em relação à existência ou não de percepção
ambiental, dos aspectos influenciadores da mesma e da investigação de riscos, foi feita a
escolha da bibliografia de referência e das principais fontes de informação. No decorrer da
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pesquisa, porém, todas as etapas contaram com revisões bibliográficas de acordo com a
necessidade verificada a partir dos resultados, auxiliando assim na análise dos mesmos.
Inicialmente, elaborou-se o referencial teórico e, de forma concomitante, um roteiro de
entrevista como instrumento de coleta de dados. Este foi adaptado do trabalho de Souza;
Zanella (2009) que realizaram pesquisas sobre percepção de riscos ambientais nas cidades de
Juiz de Fora/MG e Fortaleza/CE.
O roteiro possui uma linguagem de fácil entendimento e foi estruturado da seguinte
forma: a primeira parte se referiu a dados pessoais do entrevistado para a identificação do
perfil socioeconômico. A segunda parte foi constituída de questões referentes à percepção,
experiência do entrevistado com relação ao fenômeno estudado como também a identificação
da percepção do indivíduo quanto à causalidade e responsabilidades por possíveis danos. A
terceira parte do roteiro teve a finalidade de compreender a avaliação e a escolha dos
moradores pelo local de moradia, considerando sua percepção sobre a realidade local,
analisando aspectos influenciadores dessa percepção. O quarto grupo de perguntas objetivava
conhecer a conduta do indivíduo em caso de possíveis danos, além de identificar possíveis
situações indutoras de intolerância por parte dos moradores. O quinto grupo de questões se
referiu aos ajustamentos realizados pelos entrevistados e pelas esferas do governo. Por fim, o
último grupo de perguntas permitiu avaliar como os moradores atuam e participam das
problemáticas da sua comunidade.
O trabalho de campo foi realizado nos seguintes locais do município de Garanhuns-PE:
Rua Francisco Paes de Melo, Manoel Luiz de França e Residencial Cidade Das Flores,
quadras I e F. Foram realizadas, no total, catorze entrevistas. O número foi sendo definido
conforme observados problemas em relação à localização de algumas residências no
perímetro rural, sendo muito afastadas umas das outras e muitas vezes de difícil acesso. Isso
resultou em uma redução do número de entrevistas realizadas.
Durante as visitas utilizou-se gravador de voz para as entrevistas, mediante o prévio
consentimento dos indivíduos. O registro fotográfico das áreas foi feito visando um estudo
mais completo, tornando o cenário mais visual durante toda a pesquisa.
Todos os dados foram transcritos e analisados conforme as revisões bibliográficas
indispensáveis nessa etapa para obtenção dos resultados utilizados na elaboração de relatórios,
resumos, artigos e apresentações orais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as entrevistas realizadas foi possível a construção do perfil
socioeconômico, no qual se identifica a correlação de existência entre exposição aos
potenciais riscos provenientes das linhas de transmissão (LT) e vulnerabilidade, pois esta
seria uma condição externa ao indivíduo que o predispõe ao risco (KUHNEN, 2009). Isso
explica a localização periférica das áreas de riscos. Por serem locais relativamente afastados
dos polos de urbanização, como se observa na Figura 1, apresentam deficiências visíveis no
que se refere à infraestrutura urbana (ALVES; TORRES, 2006).

Figura 1. As quatro linhas mais próximas do Residencial Cidade das Flores no
município de Garanhuns. IFPE, 2016.

Os diferentes aspectos socioeconômicos conseguem correlacionar-se ainda à percepção
ambiental de riscos que foi verificada como positiva em 42,8% das entrevistas. Por exemplo,
através do nível de escolaridade dimensiona-se a quantidade de informações que o indivíduo
recebeu durante sua vida e continua recebendo. De forma diretamente proporcional, quanto
maior o acesso à informação, melhor espera-se que seja a percepção dos riscos do ambiente
em que o mesmo se encontra, apesar de existirem exceções. Estas devem ser analisadas por
viés como fatores pessoais, o que demandaria estudos mais aprofundados.
85,7% dos indivíduos responderam não ter havido realização de medidas de
ajustamento que minimizassem os riscos decorrentes das LT na área. Em uma das entrevistas
foi feito um relato sobre o aumento do muro que cerca a subestação das ruas Francisco Paes
de Melo e Manoel Luiz de França, o entrevistado explicou que “quando o muro era baixo
tentavam assaltos para conseguir o fio de cobre e, assim, duas pessoas morreram
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eletrocutadas. Além de que existiam muitas crianças que brincavam na rua e pulavam o muro
pra pegar bola, até que um dia uma criança se feriu gravemente”.
Em relação aos moradores, porém, é possível elencar algumas ações tomadas na
tentativa de se ajustarem a condição de residir próximo às LT. Estes, de modo geral, evitam
passar próximo às LT, desligam eletrodomésticos em dias de chuvas intensas e alguns
afirmam possuir aterramento dos fios elétricos na residência, devido às fortes descargas
elétricas.
A escolha da população de residir nesses locais em que fica tão exposta aos riscos ligase a aspectos que vão além dos socioeconômicos. Na análise, leva-se em conta o sentimento
de pertencimento, de ser parte integrante do ambiente ao exercer ações e funções nesse espaço
social.
CONCLUSÕES
A percepção ambiental de riscos depende não somente do que pode ser claramente
visualizado, mas também de diferentes fatores. Compreende-se então que não apenas o
ambiente influencia a percepção, como também fatores pessoais como os socioeconômicos,
visto que outras pesquisas já mostram associação entre exposição ao risco e vulnerabilidade e
pobreza, por exemplo, e até fatores externos.
Deste modo, consegue-se estender a conceituação para aspectos como a escolaridade,
no qual se observou algumas exceções que podem servir de instrumento para a realização de
outros trabalhos na área, e, foi amplamente discutido mediante os dados obtidos pelas
entrevistas realizadas.
Diante das tentativas de ajustamento tomadas pela população, baseadas no senso
comum, observa-se a falta de informações da mesma e descaso do Estado e dos órgãos
responsáveis em relação à importância da tomada de medidas intervencionistas que visem
garantir a segurança da população e adequação e cumprimento às normas.
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RESUMO: Os alunos do ensino médio possuem uma dificuldade em assimilar o
conteúdo de zoologia dos invertebrados, por ser muito extenso com terminologias pouco
utilizadas no cotidiano, outro agravante é a carga horária reduzida na disciplina para que o
professor transmita todo o assunto. Esse desnível de aprendizagem se agrava no ensino
médio/técnico que os alunos possuem uma grade curricular composta por disciplinas inerentes
ao curso e as disciplinas obrigatórias da base curricular no ensino médio, consequentemente
os discentes acabam negligenciando disciplinas que não pertencem ao eixo técnico e que não
correlacionam com seu curso profissionalizante, como a biologia. O artigo traz como objetivo
avaliar o conhecimento em zoologia dos invertebrados dos alunos do ensino médio/técnico
profissionalizante da área de ciências exatas do IFAL-Maceió. Ao total foi aplicado 54
questionários, distribuídos entre as turmas de mecânica, informática e eletrônica do turno
vespertino. Dividindo por sexos, masculino e feminino seguiram o padrão de comportamento
geral, com concentração nas faixas intermediárias de 61% e 80% respectivamente, o
masculino foi o único na faixa crítica de aproveitamento, com 6% deles. Entre o sexo
feminino não houve representante na faixa crítica. Na faixa considerada ótima o grupo
feminino caiu para 15%, um percentual inferior ao masculino com 24% dos participantes. A
partir dos resultados obtidos no questionário, propõe-se uma nova metodologia lúdica para
que as aulas tornem-se mais atrativas e dinâmicas, com expectativa de que haja aprendizagem
na disciplina, não apenas se busque a média de aprovação, verificado em 66,66% dos
participantes.
Palavras–chave: biologia, educação, ensino, práticas pedagógicas

ANALYSIS ZOOLOGY KNOWLEDGE OF INVERTEBRATES IN
CLASSES 3º MIDDLE LEVEL / INTEGRATED IFAL-MACEIÓ
ABSTRACT: The high school students have a difficulty in assimilating the content of
zoology of invertebrates, to be very extensive with little terminologies used in everyday life,
another aggravating factor is the reduced hours in the discipline for the teacher to pass the
whole subject. This difference of learning is getting worse in high school / technical students
have a curriculum consisting of subjects relating to the course and the compulsory subjects of
the basic curriculum in high school, hence the students end up neglecting subjects that do not
belong to technical axis and not correlate with their course as biology. The article aims at
assessing knowledge in zoology of invertebrates student high school / vocational technical
area of exact sciences IFAL-Maceió. The total was applied 54 questionnaires distributed
among the mechanics classes, computer and electronics afternoon shift. Dividing by gender,
men and women followed the general standard of behavior, with concentration in the
intermediate ranges of 61% and 80% respectively, the male was the only one in the critical
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range of use, with 6% of them. Among the women there was no representative in the critical
range. The optimum range considered the female group fell to 15%, a percentage lower than
men with 24% of participants. From the results of the questionnaire, we propose a new
playful approach to the classes become more attractive and dynamic, with the expectation that
there is learning the discipline, not only seek average approval checked in 66.66 % of
participants.
KEYWORDS: biology , education, teaching, pedagogical practices
INTRODUÇÃO
O ensino de zoologia dos invertebrados (ZI) muitas vezes é exaustivo, devido a
amplitude de conteúdos, conceitos e as terminologias não utilizadas diariamente,
principalmente por jovens do ensino médio. Assim, como nas outras áreas da biologia
dificilmente usadas no meio popular (FIALHO, 2007). “Os invertebrados constituem
aproximadamente 99% das espécies de animais encontradas nos diversos tipos de ambientes”
(RUPPERT; FOX; BARNES (2005) apud BARRETO et al, (2013)). O estudo de ZI é uma
oportunidade de pesquisar e estudar, as espetaculares formas e funções dos animais e entender
um pouco mais sobre diversidade animal.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000), é de caráter
obrigatório que o ensino de zoologia seja abordado no ensino médio e conforme Candido &
De Freitas Ferreira (2012) por estarem tão presente no cotidiano é essencial incluí-los no
ensino escolar, para que os alunos possam relacionar o seu valor ecológico, econômico e
social com esses seres. Pozo (2003) apud Pedroso (2009) afirma que uma das finalidades do
sistema educacional é proporcionar aos futuros cidadãos capacidades de aprender, para que
sejam aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos. Uma alfabetização científica assume
um significado importante no processo de ensino-aprendizagem, para melhor desenvolver a
cognição dos jovens, são necessários a introdução de novos métodos didáticos para que o
ensino seja transmitido de forma mais clara. Para Lira-da-Silva (2008), os ensinamentos
transmitidos ludicamente são absorvidos e assimilados pelos alunos com maior facilidade. O
jogo é uma forma divertida e ativa de passar a informação para outras pessoas e de construção
do conhecimento (SILVEIRA, 1998). O presente artigo tem como objetivo avaliar o
conhecimento dos alunos do médio/integrado nos cursos técnicos profissionalizantes voltados
para as áreas das ciências exatas sobre zoologia dos invertebrados.
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MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia para a elaboração do estudo divide-se em 3 etapas:
A primeira etapa do estudo consiste na avaliação do conhecimento dos alunos com
relação ao assunto abordado em biologia no terceiro ano do ensino médio sobre zoologia dos
invertebrados, foi feito um estudo prévio no início do segundo semestre de 2016 entre os
meses de agosto-setembro com 3 turmas de cursos voltados para a área das ciências exatas do
ensino médio integrado do turno vespertino do IFAL - Maceió. Ao total foram aplicados 54
questionários distribuídos em 16 alunos da turma de mecânica, 12 em eletrônica e 26 em
informática. Figura 1,2.

Figura 1- Alunos respondendo ao questionário.
IFAL- Maceió, ano de 2016.

Figura 2 aplicação do questionário.
IFAL- Maceió, ano de 2016.

A segunda etapa envolve a aplicação do jogo de tabuleiro sobre ZI que será realizada
no final do segundo semestre de 2016, no mesmo período será aplicado outro questionário
para avaliar se a proposta de utilização de jogos no ensino de biologia, melhora o aprendizado
dos alunos nesse contexto de ensino médio integrado ao curso técnico profissionalizante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As turmas apresentam dificuldades com atividades na disciplina de biologia, pois
acabam focando nas disciplinas da grade curricular do curso profissionalizante, colocando em
segundo plano matérias fora da grade específica, e é com essa dificuldade que o professor da
área de biologia precisa lidar.
Após a aplicação do questionário obteve-se os seguintes resultados, apresentados na
Figura 3.
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Figura 3- Percentual de acertos entre as 3 turmas estudadas.
IFAL- Maceió, ano de 2016

Na primeira questão a maioria das turmas tiveram um bom desempenho nessa questão.
“O estudo descritivo de todas as espécies de seres vivos e sua classificação dentro de uma
verdadeira hierarquia de grupamentos constitui a sistemática ou taxonomia” (DE ARAÚJO;
BOSSOLAN, 2006) E dentre os grupos de animais apresentados os alunos souberam
correlacionar os ctenóforos, cnidários, poríferos, artrópodes e moluscos como invertebrados.
A questão 2, avaliou o conhecimento dos alunos sobre a anatomia dos poríferos.
Conforme foi perguntado “ Qual invertebrado possui o corpo cheio de poros”. Duas turmas
por unanimidade responderam corretamente “ Esponja”. 100% das turmas de eletrônica e
informática acertaram corretamente a questão 2.
A questão 3 tratava-se de um item com respostas abertas, onde, observando a imagem
do desenho animado Bob Esponja (Figura 4), os alunos teriam que identificar os 3 filos
existentes na imagem.
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Figura 4- Bob Esponja (poríferos); águas-viva (cnidários) e o caramujo Gary (molusco).

Nem todos os alunos souberam relacionar corretamente os animais presentes na
imagem com os seus respectivos filos, e a turma de mecânica foi a que teve o pior
rendimento, totalizando apenas 12,5% de acertos. Observou-se que os alunos confundem o
filo (porífero, cnidário e molusco) com o nome popular dos invertebrados (esponja, caracol e
água viva), outra observação é que muitos citaram os anfíbios como animais invertebrados.
Anfíbios são animais vertebrados pois possuem coluna vertebral, o que diferencia esses dois
grandes grupos vertebrados e invertebrados.
A 4º questão tratava-se especificamente sobre poríferos quanto ao seu nicho ecológico,
foi levado em pauta aos alunos a seguinte pergunta: “Levando em consideração o filo que o
Bob Esponja está inserido, o hábito de caçar águas vivas está?” A resposta correta consistiria
na alternativa em que os alunos denominassem como “falsa, porque as esponjas são animais
sésseis que não precisam caçar para se alimentar, fazem isso por filtração usando seus poros.”
Os resultados foram bastante positivos tendo percentuais de acertos de 2 turmas entre 81%
mecânica e 96% em informática e de 58% na turma de eletrônica.
Na 5º questão foi perguntado aos alunos “Os cnidários possuem uma estrutura especial
para liberar uma substância urticante, geralmente utilizada como mecanismo de defesa”, essa
questão foi uma das quais mais nos impressionou, pois a resposta certa cnidócito por se tratar
de um termo que deriva de uma palavra que consistia no questionário, e dá nome ao filo
(cnidário), esperava-se que as turmas acertassem essa questão, mas os resultados obtidos
foram bastante negativos, sendo uma das questões com menor porcentagem de acertos, como
mostra a Figura 3.
Identificamos também outro déficit de atenção na questão 6, onde são apresentadas
características internas e externas do Mytella falcata como concha de cor preta, massa visceral
levemente amarelada, o seu habitat: encontrado enterrado nos sedimentos de lagoas, e seu
valor socioeconômico muito utilizado na culinária alagoana. A resposta correta seria “sururu”,
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os acertos foram satisfatórios, porém, alguns alunos confundiram as características citadas
com massunim, ostra e scargot, sendo este último uma iguaria europeia.
Na questão 7 a turma de informática teve um resultado muito negativo, onde apenas
38% dos alunos acertaram a questão sobre artrópode, pedia-se na questão para identificar as
“glândulas antenais dos órgãos excretores que estão presentes nos? “crustáceos”.
A oitava questão os alunos teriam que identificar a classe e o filo pertencentes a
espécie de caramujo Biomphalaria glabrata que é de grande importância para a saúde
pública, pois é o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, causador da
esquistossomose. Diante das respostas, muitos acertaram o filo, porém dentre as 3 classes
apresentadas (bivalve, cefalópode e gastrópode), os alunos não correlacionaram a espécie com
a classe correta (gastrópode). Apenas 25% da turma de eletrônica acertaram a questão, diante
de 33% da turma de eletrônica e de 53% da de informática.
Na última questão, apresentada na Figura 5 abaixo, os alunos deveriam correlacionar
os filos diante dos personagens retirados do filme “O espanta tubarões”. O resultado foi
mediano, as turmas mantiveram-se equilibradas nesse quesito, com percentual de acertos de
50%, eletrônica, 61% informática e 62% mecânica.

Figura 5- Cnidários à esquerda e crustáceo à direita, representado por personagens do filme o espanta tubarões.

Como média de acertos total no questionário diante das três turmas estudadas,
obtivemos os seguintes dados como mostra a Figura 6:
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Figura 6- Distribuição da média total de acertos nas turmas
IFAL- Maceió, ano de 2016

Para avaliação geral do desempenho, dividimos em 5 faixas de aproveitamento
intervalado, indo de um aproveitamento crítico ao ótimo. Com 54 alunos, sendo 20 mulheres
e 34 homens, distribuídos nas três turmas, 4% dos alunos tiveram aproveitamento na faixa
crítica, entre 0 e 20%, sendo o grupo masculino único presente nessa faixa com 6% dos
participantes entre os homens. Na segunda faixa, um resultado classificado como ruim entre
20 e 40% no questionário, tivemos 10% do total de participantes nesse intervalo, comparando
os sexos, entre os homens 9% tiveram esse desempenho e no grupo feminino 10% delas nesse
intervalo. Constatamos um aumento significativo nas duas próximas faixas, que chegam
próximo ao necessário para promoção no ensino médio com 33% do total de alunos
participantes tendo obtido entre 40 e 60% de êxito no questionário, na analise dos gêneros,
31% dos homens tiveram desempenho entre 40 e 60% e no grupo das mulheres um leve
aumento para 35% delas nessa faixa. A partir dos 60% para o ensino médio o resultado
é o tido como o ideal para a promoção nessa faixa verificou-se os seguintes resultados, 33%
do total de alunos, entre os homens um percentual de 30% e entre as mulheres 45% delas
nesse intervalo. Os melhores resultados no intervalo entre 80 e 100% de aproveitamento,
considerado ótimo, foi alcançado por 20% dos alunos caracterizando uma queda significativa
para as faixas anteriores, entre os homens a queda foi menor tendo 24% dos participantes do
grupo masculino com esse resultado, entre as mulheres a queda foi maior, com apenas 15%
das participantes na faixa entre 80 e 100% de aproveitamento.
Ficou constatado uma concentração dos alunos nas faixas entre 40 e 80%, que fica
próxima a média para a promoção no ensino médio, sabendo que os alunos estão
concentrados nas atividades mais práticas e técnicas que eles executam durante a formação
profissional do curso integrado, caracterizando apenas a busca da média mínima para
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aprovação nas matérias do ensino médio regular, que apresentam metodologia mais teórica e
tradicional. A ideia do jogo de tabuleiro é utilizar essas características dos alunos para o
ensino da biologia, de uma forma que eles aprendam de forma prática jogando e se divertindo
durante as dinâmicas e os temas que o jogo aborda.
CONCLUSÕES
No estudo prévio concluí-se que os alunos tendem a concentrar-se na busca da média
mínima de aprovação do ensino médio, nas disciplinas regulares.
Concentram atenções nas atividades práticas do ensino técnico profissionalizante,
constituindo um déficit nas matérias tradicionalmente teóricas, como a biologia.
Entre os sexos, o masculino é mais disperso nas faixas de resultados e o sexo feminino
tem concentração maior nos melhores resultados, caracterizando uma atenção maior nos
conteúdos teóricos, refletindo em melhores desempenhos.
REFERÊNCIAS
BARRETO,L.M. et al. Jogo didático como auxílio para o ensino de zoologia dos
invertebrados. Resumos Expandidos do I CONICBIO / II CONABIO / VI SIMCBIO (v.2)
Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil - 11 a 14 de novembro de 2013.
Disponível

em:

<http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/uploads/2014/09/JOGO-

DID%C3%81TICO-COMO-AUX%C3%8DLIO-PARA-O-ENSINO-DE-ZOOLOGIA-DEINVERTEBRADOS.pdf>. Acesso em: 12 de jul. 2016.
BRASIL. Parâmetros curriculares Nacionais. Ministério da Educação. Brasília, 2000.
CANDIDO, Camila; DE FREITAS FERREIRA, Jakeline. Desenvolvimento de material
didático na forma de um jogo para trabalhar com zoologia dos invertebrados em sala de
aula. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v. 6 n. 11, p. 22-33, jul-dez 2012.
Disponível

em:

<http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/article/viewFile/431/186 >. Acesso
em: 12 de jul. 2016.
DE ARAÚJO, Ana Paula Ulian; BOSSOLAN, Nelma Regina Segnini. Noções de
Taxonomia

e

Classificação Introdução à

Zoologia. 2006.

http://biologia.ifsc.usp.br/bio2/apostila/bio2_apostila_zoo_01.pdf>.

Disponível

Acesso

em:

em:

<

20

de

set.2016.
FIALHO, Neusa Nogueira. Jogos no Ensino de Química e Biologia. Curitiba: IBPEX, 2007.

Artigos

Ciências Humanas

12761

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

LIRA-DA-SILVA, Rejâne Maria. Ciência lúdica: brincando e aprendendo com jogos
sobre ciências. Editora Universitária da Universidade federal da Bahia, 2008. Disponível em:
< http://www.cienciaartemagia.ufba.br/producao/livros/ciencia-ludica.pdf>. Acesso em: 12 de
jul. 2016.
SILVEIRA, R. S.; BARONE, DAC. Jogos Educativos computadorizados utilizando a
abordagem de algoritmos genéticos. 1998. 1998. Tese de Doutorado. Dissertação (PósGraduação em Ciências da Computação)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.

Artigos

Ciências Humanas

12762

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ANÁLISE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA(PIBID) E O SEU IMPACTO NO
DESEMPENHO DO FUTURO DOCENTE DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFCE
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RESUMO: Este artigo trata sobre os impactos do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (Pibid) validado pelo Ministério da Educação em ação conjunta com a
Secretaria de Educação Superior da Fundação Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior-CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE na
formação dos futuros professores alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFCE,
campus Fortaleza, que são bolsistas desse Programa. A pesquisa teve por objetivo
desenvolver uma investigação sobre os impactos do Pibid na formação desses bolsistas que
serão futuros docentes de Matemática da Educação Básica. Caracterizou-se como uma
pesquisa exploratória de abordagem qualitativa desenvolvida por meio da aplicação de
questionários aos bolsistas participantes da pesquisa e a dois coordenadores do Pibid da
mesma Instituição que acompanham os bolsistas participantes desta pesquisa. Utilizou-se a
revisão bibliográfica sobre a temática e a análise documental com base no aporte legal que
normatiza Pibid. O resultado desse estudo mostrou que o Pibid tem contribuído para ampliar o
interesse pela docência envolvendo cada vez mais professores do curso de licenciatura e dos
profissionais da escola básica, levando-os a refletirem sobre a sua prática pedagógica além de
contribuir para qualificar a formação dos futuros professores.
Palavras–chave: formação de professores, pesquisa, teoria-prática

INSTITUTIONAL PROGRAM GRANT FOR TEACHING TRAINING
(PIBID) - ANALYSIS AND IMPACT ON THE PERFORMANCE OF
TRAINEES FROM THE MATHEMATICS BACHELOR DEGREE
PROGRAM OF THE FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CEARA (IFCE)
ABSTRACT: This article focuses on the impact of the Institutional Program Grant for
Teaching Training (PIBID), which is validated by the Brazilian Ministry of Education in
association with the Graduate Education Department of CAPES (Foundation for Coordination
and Improvement of Graduate Education), as well as the National Fund for Educational
Development (FNDE), in regards to the professional development of teachers-in-training of
the Mathematics Bachelor Degree Program of IFCE - Fortaleza campus who are sponsored by
this Program. The main goal is to develop a detailed investigation on the impact of the PIBID
initative in the education of these graduate students who will become future Mathematics
teachers at the elementary school level. This study methodology included exploratory
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research focused on qualitative data gathering via questionnaires that were administered to the
students that participated in the study. In addition, a review of the available data involving the
Program's focus and analysis of its legal supporting documents and norms of application was
also performed. The results of this study demonstrated that the PIBID Program has
contributed to enhance the overall interest level for a teaching career, involving growing
numbers of graduate professionals and future elementary school teachers, as well as led these
individuals to a critical appraisal of their teaching practices, besides contributing to better
qualify the educational process of these future teachers.
KEYWORDS: Teaching development, research, theory-practice
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa foi realizada com o apoio da Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará (FUNCAP-CE) e teve como objetivo
conhecer e analisar os impactos proporcionados pelo Pibid na formação do futuro docente do
curso de Licenciatura em Matemática do IFCE - campus Fortaleza. Destacamos a importância
do aluno do curso de Licenciatura se preparar continuamente para o exercício da prática
pedagógica cotidiana, e ao mesmo tempo, exercitar uma constante atividade reflexiva e
investigativa ao longo do seu curso, tendo em vista uma formação docente de qualidade,
conforme preconiza o Artigo 3º do Decreto Nº 7.219, de 24 de junho de 2010, que dispõe
sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid e dá outras
providências de acordo com o III objetivo: elevar a qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e
educação básica.
Para que isso possa ocorrer, é necessário que se implemente de forma sistemática
programas como o Pibid que, certamente, contribuirá para que o futuro docente supere a visão
dicotômica entre conhecimento específico e conhecimento aplicado, entre ciência e técnica,
entre teoria e prática, entre saberes e métodos, ainda tão presentes em muitos cursos de
Licenciatura, sobretudo, na separação que é feita entre as disciplinas específicas e as
pedagógicas.
Atendendo ao que indica o VI objetivo do decreto supracitado, que é contribuir para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura, a iniciação científica disponibilizada a um
maior número de alunos durante o curso poderá proporcionar ao futuro-professor o
desenvolvimento da capacidade de refletir sobre sua prática profissional e de buscar formas
(conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar, cada vez mais, a
sua prática pedagógica e a conhecer ferramentas que lhes possibilitem uma leitura crítica da
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sua prática docente e a identificação de caminhos para a superação de suas dificuldades,
podendo exercitar a sua própria autonomia e consciência para tomar as decisões necessárias.
Com a pesquisa foi possível perceber que este tipo de formação desenvolvida no
Instituto Federal do Ceará - campus Fortaleza, como nos demais Institutos da rede federal,
pode ter um diferencial levando-se em consideração a infraestrutura de laboratórios e
ambientes de aprendizagem favoráveis à contextualização da ciência que são dotados, além de
um quadro de professores cuja formação é bem qualificada, o que, certamente, poderá
contribuir para formar docentes com o domínio da teoria numa estreita associação com as
atividades práticas, favorecendo a um contexto de ensino-aprendizagem para os alunos, que
terão condições de comprovar conceitos científicos por meio dessas atividades práticas e dos
resultados das pesquisas realizadas que poderão ser aplicadas na Educação Básica onde vão
atuar.
Ressaltamos que a relevância desse estudo consistiu em conhecer e analisar o
desempenho do futuro professor participando do Pibid do IFCE, situando a importância de se
ter consciência de que a prática da pesquisa em sala de aula, junto aos seus alunos, pode ter
um papel importante na construção e difusão do conhecimento da área técnico-pedagógica,
além de propiciar aos bolsistas, a oportunidade de experimentarem a vida acadêmica de forma
efetiva, por meio da iniciação científica, no nível da graduação, bem como, para orientá-los e
incentivá-los a prosseguir nos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Sobre o surgimento da proposição da inclusão da pesquisa nos cursos de formação
docente assinalamos o que Dominschek et al, 2014, p. 2, asseveram:
as proposições de inclusão da pesquisa nos cursos de formação ocorreram no
Brasil, desde o final dos anos de 1980, e intensificaram‐se na década de
1990, e na atualidade se encontram em processo de consolidação por meio
de programas de fomento como Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC; LICENCIAR, Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência – PIBID; Programa Novos Talentos; inserção de
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; programas de Monitoria; Programa
de Iniciação Científica; bolsas de estudo para mestrados para professores da
educação básica.

Acreditamos que a inclusão dos diversos programas de pesquisa nos cursos de formação
docente poderá propiciar ao futuro professor uma visão dinâmica da relação ensinoaprendizagem, além de contribuir para promover a autonomia e a contextualização dos
diversos saberes disciplinares ao integrar os conhecimentos científicos aos pedagógicos,

Artigos

Ciências Humanas

12765

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

proporcionando a esse futuro professor diversas situações-problema que poderão ser presentes
no seu cotidiano escolar para serem solucionadas.
Vale ressaltar que os institutos e universidades públicas têm papel fundamental na
formação de educadores tendo em vista que estes profissionais têm grande importância no
desenvolvimento da formação humana nos seus diversos níveis.
A formação delimitada, o choque de realidade e a complexidade das relações são
aspectos marcantes no processo inicial do profissional docente. Diante desse contexto, muitas
vezes o futuro professor duvida de sua competência, sente-se um estranho no ambiente
escolar, e muitos acabam desistindo de sua profissão. Essa desistência acaba sendo fruto de
uma formação inicial sem a oportunidade de vivenciar e conhecer o ambiente escolar de
forma mais efetiva ao longo da sua graduação.
É notória a importância de se propiciar ao futuro docente a oportunidade de conhecer e
vivenciar a realidade do funcionamento das salas de aula na escola básica, oportunidade em
que o futuro docente poderá repensar sobre a sua experiência pré-profissional e desenvolver
projetos de intervenção pedagógica mediante o acompanhamento do seu professor da
Licenciatura e do professor da sala de aula da Educação Básica na qual esteja atuando.
Reforçamos a importância do papel da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) que criou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), que concede bolsas para alunos da licenciatura, com o intuito de construir
uma identidade profissional desde o início do curso, incentivando-os a optarem pela carreira
docente, tendo em vista os desafios que serão enfrentados quando do ingresso na carreira do
magistério. Tal programa faz parte de “um grande movimento nas políticas públicas com
vistas a suprir a defasagem de formação e de valorização do trabalho docente” (SCHEIBE,
2010).
As universidades e institutos federais que aderiram ao Pibid mantendo-o até os dias de
hoje, com as finalidades de promover a qualidade e valorização das práticas escolares; de
incentivar a iniciação à docência; de valorizar o magistério; de propiciar a aproximação entre
educação superior e educação básica, promover a articulação teoria e prática elevando a
qualidade das ações acadêmicas no decorrer do curso e na escola-campo onde os bolsistas
atuavam.
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Considerando a experiência acumulada no desenvolvimento das atividades do projeto
Pibid do IFCE - campus Fortaleza, o presente trabalho é fruto de uma pesquisa feita com uma
representação de onze alunos do curso de Licenciatura em Matemática (bolsistas do Pibid) e
de dois coordenadores que acompanham o trabalho desses bolsistas que teve como principal
objetivo conhecer e analisar os impactos que o Pibid vem ocasionando na formação inicial
desses futuros profissionais docentes.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa de natureza qualitativa foi realizada por meio das técnicas de: aplicação
de questionário, análise documental e revisão bibliográfica. O questionário foi aplicado a onze
alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Ceará – campus
Fortaleza, bolsistas do Pibid e a dois coordenadores do mesmo programa participantes da
pesquisa. O questionário dos bolsistas-alunos era composto de dez questões com perguntas
abertas e fechadas e o dos coordenadores era constituído por sete questões abertas, formuladas
sobre o tema desta investigação. Neste último, buscou-se conhecer, principalmente, qual a
importância da implantação de um programa como o Pibid no IFCE - campus Fortaleza. A
técnica da análise documental teve o propósito de identificar nos marcos legais a orientação e
fundamentação do Pibid como política que auxilia a formação dos futuros docentes. Foi feita,
ainda, uma análise do estado da questão, mediante a revisão bibliográfica que orientou a
pesquisa da literatura que trata do objeto de estudo desta investigação, além de contribuir de
forma consistente na aquisição das fontes de informações que, por meio do seu conteúdo, nos
auxiliou a elucidar as questões demandadas pela pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme as respostas dos questionários aplicados aos onze bolsistas participantes desta
pesquisa foi possível constatar que todos destacam a importância do Pibid-IFCE para
consolidar saberes da docência por meio de variadas experiências e vivências de ensino e
aprendizagem, mediante atividades de observação e de planejamento e execução de atividades
pedagógicas em sala de aula da escola da Educação Básica, utilizando a confecção de
materiais didáticos que auxiliem e dinamizem o processo de ensino e aprendizagem e dos
estudos e reflexões realizados nas salas de aula do curso de Licenciatura em Matemática do
IFCE campus Fortaleza.
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Sobre a contribuição do Pibid para a formação do futuro docente na percepção dos
participantes da pesquisa foi possível comprovar a sua importância mediante as respostas dos
questionários aplicados e, dentre estas, destacamos a resposta do bolsista “A”.
“O Pibid foi de extrema importância em minha formação e posso afirmar
que, sem dúvida, alunos que participaram deste Programa possuem um
diferencial com relação aos outros profissionais.”

Mediante as respostas dos bolsistas participantes da pesquisa, ficou evidenciado que as
atividades do Pibid propiciaram a participação deles nas atividades extracurriculares, como
reuniões de professores e pais e Conselhos de classe, a realização de diversas oficinas para a
elaboração de cartazes didáticos, jogos didáticos, além da projeção de vídeos sobre temas
voltados para o ensino da Matemática, aperfeiçoando a sua prática profissional como docente
porque, além de oportunizar a vivência de atividades na sala de aula da Educação Básica
voltadas para o processo ensino-aprendizagem, propiciou um caminho evolutivo do
amadurecimento da docência ao longo do curso de Licenciatura. Desse modo, afirmamos que
o Pibid auxilia a formação docente, preparando o licenciando para o seu futuro campo de
atuação.
Analisando as respostas dos questionários aplicados aos coordenadores constatamos
que é de fundamental importância que se oferte para os alunos do curso de formação de
professores programas como o Pibid, conforme podemos observar com a resposta do
coordenador “B”:
“Primeiramente, é a valorização da formação de professores e do magistério;
Segundo: o incentivo para a permanência e conclusão do curso de
licenciatura em matemática; Terceiro: é percepção do processo de
construção da identificação do estudante com a profissão professor; Quarta:
é a ímpar reflexão crítica propiciada pelos saberes acadêmicos e os saberes
da experiência que a vivência nas várias atividades do subprojeto
possibilitam aos bolsistas de iniciação à docência, supervisores e
coordenadores.”

Por meio dessa pesquisa podemos afirmar que o Pibid/IFCE vem contribuindo para
qualificar a formação dos seus futuros docentes porque possibilita o contato com a dinâmica
da escola e da sala de aula além da permanência nela por um bom tempo, oportunizando a
eles a participação em varias atividades, como a observação, planejamento, execução,
avaliação e registro de projetos de trabalho na área do ensino de matemática nas escolas da
educação básica onde estão atuando.
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CONCLUSÕES
Este estudo investigativo buscou conhecer, aprofundar teórica e empiricamente os
impactos que o Pibid do IFCE, campus Fortaleza tem na formação inicial dos futuros
docentes do Curso de Licenciatura em Matemática, sobretudo dos bolsistas participantes desta
pesquisa. Mediante os resultados obtidos nos questionários aplicados aos sujeitos
participantes desta pesquisa, constatamos que o Pibid do IFCE proporciona benefícios para
todos os envolvidos no seu desenvolvimento tanto para os licenciandos em sua formação
inicial, quanto para os seus coordenadores que presenciaram a vivência dos licenciandos na
escola-campo, como também para professores da Educação Básica e seus estudantes da rede
pública de ensino que compartilharam das atividades desenvolvidas pelos bolsistas durante o
desenvolvimento do Projeto do Pibid. Percebemos que este Programa tem se consolidado
como uma forma de aperfeiçoar a formação inicial dos licenciandos, porque além de
contribuir para o confronto da relação teoria-prática, presentes no currículo do curso objeto
deste estudo, promove uma melhor qualificação na futura atuação profissional do licenciando.
Finalizando, queremos ressaltar a importância do Pibid como uma política de formação
continuada que poderia abranger o maior número de alunos dos cursos de Licenciatura porque
oportunizaria a difusão de um conhecimento teórico-metodológico a todos os bolsistas além
de despertar neles as capacidades de refletir e agir como pesquisadores das questões do
ensino-aprendizagem, consolidando uma forma de pensar curiosa, ativa, observadora,
reflexiva e analítica, necessária à construção de um pensamento reflexivo e investigativo no
âmbito educacional.
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EDIFICAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, CAMPUS
LAGARTO
Rodrigo Soares da Silva¹, Bruno dos Santos Costa², David de Paiva Gomes Neto³
1

Discente do curso técnico integrado em edificações - IFS. Bolsista PIBIC-Jr do CNPq/FAPITEC-SE. email:rodrigosoaressilva@outlook.com.br; ²Discente do curso técnico integrado em edificações - IFS. Bolsista
PIBIC-Jr do CNPq/FAPITEC-SE. e-mail: brunosantos9182@gmail.com;3Professor do Curso de Edificações IFS. e-mail: pvgomes@uol.com.br;

RESUMO: Esta pesquisa de iniciação científica estudou o perfil dos alunos ingressantes no

curso de edificações (modalidade subsequente) do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus
Lagarto, objetivando colaborar com as estratégias para a melhoria das condições de oferta do
curso e, também, para a atenuação da evasão escolar. Usualmente, atribui-se à evasão, fatores
como o currículo do curso e as instalações físicas da instituição, no entanto, pouco se discute
sobre as características inerentes aos próprios alunos ingressantes. Para atingir o objetivo
deste estudo, questionou-se 244 discentes ingressantes no curso técnico subsequente em
edificações, vespertino e noturno, sempre em sua primeira semana de curso, no período entre
2013 e 2015, buscando conhecer, por exemplo, qual o tempo de término do ensino médio, o
que os levou a escolher o curso, se já conheciam as atribuições desse profissional e se
possuíam algum tipo de trabalho. Os resultados mostraram que a maioria dos estudantes eram
concludentes recentes do ensino médio, sem vínculos empregatícios, previamente
interessados no curso escolhido e disponíveis para atuar em localidades fora do Estado de
Sergipe. Concluiu-se, finalmente, que este perfil de aluno apresenta maior tendência de
permanência na instituição e de satisfação com o curso escolhido.
Palavras–chave: discentes, educação, evasão escolar

ANALYSIS OF THE BEGINNER STUDENTS OF THE TECHNICAL
COURSE ON BUILDING CONSTRUCTION OF THE FEDERAL
INSTITUTE OF SERGIPE, CAMPUS LAGARTO
ABSTRACT: This research studied the profile of the beginner students of the technical
course on building construction of the Federal Institute of Sergipe (IFS) - Campus Lagarto,
aiming to collaborate with strategies to improve the course and to mitigate evasion. Usually,
attributed to the evasion, factors such as the course curriculum and the physical conditions of
the institution, however, is discussed little about the inherent characteristics to own beginner
student. To achieve this goal, 244 students were questioned between 2013 and 2015, with
questions related to the end of high school time, which led them to choose the course, if they
already know the functions of this professional, and if they had some kind of job. The results
showed that most students recently left high school, they do not have any employment
contracts, are interested in the chosen course and available to act even in locations outside of
the State of Sergipe. This profile reveals a more tendency to remain in the institution and
satisfaction with the chosen course.
KEYWORDS: education, evasion, students
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INTRODUÇÃO
A construção civil é uma atividade industrial que exerce forte influência no
crescimento econômico de muitos países - e com o Brasil não é diferente. Esse crescimento é
medido numericamente através da soma do PIB (Produto Interno Bruto) do país analisado.
SOUZA et al. (2015) mostram que a chamada ICC (Industria da construção civil) contribui
ativamente para o crescimento do PIB brasileiro. Isso pode ser esperado, visto que esse setor
consome grande parte dos recursos naturais, emprega elevada mão-de-obra e cria em seu
entorno uma complexa cadeia produtiva.
Além de atender às demandas de mão-de-obra qualificada desse setor, o oferecimento
do Curso Técnico em Edificações modalidade subsequente nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e tecnologia (IFs) manifesta também a preocupação do Governo em
promover a educação tecnológica como instrumento primoroso no trabalho de construção,
resgate de cidadania e transformação social (BRASIL, 2008, p. 146) e, como afirma Johann
(2012), cria caminhos libertadores para aqueles que não podem começar uma carreira
acadêmica tão logo que são egressos do ensino médio e geram uma rápida empregabilidade
dos alunos.
Porém, em 2013 uma notícia intrigante é publicada no portal de notícias G1: o
Tribunal de Contas da União (TCU) realizou uma auditoria nos IFs que apontou um índice de
evasão de 19% dos alunos nos cursos subsequentes.
Rumberger (2004) salienta que essa interrupção pode estar relacionada à fatores
inerentes ao próprio estudante, à família à comunidade em que se vive. Todavia, é de
aceitação geral que o fator que influi sobremaneira nesse processo é a forma como os
estudantes são recebidos e vistos na instituição de ensino.
No IFS – campus Lagarto, local onde o presente estudo foi realizado, apesar de ainda
não haver pesquisas a esse respeito, é notório que muitos alunos evadem já no primeiro
período do curso. Nesses casos, é comum responsabilizar a instituição e não considerar um
dos fatores que Rumberger (2004) destacou: o próprio estudante.
Diante disso, a presente pesquisa busca oferecer dados que contribuem para a análise
do processo de evasão nos IF’s, em especial do Curso Técnico em Edificações na modalidade
subsequente IFS – campus Lagarto, ao avaliar em que medida isso ocorre devido a fatores
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inerentes aos próprios alunos. Ademais, almeja-se também apreciar maneiras de favorecer a
permanência dos alunos no curso.

MATERIAL E MÉTODOS
Para o presente estudo utilizou-se de questionários que compõem itens de múltipla
escolha, podendo incluir respostas subjetivas. No total questionou-se 244 discentes da
modalidade subsequente (ensino médio concluído), entre os períodos letivos de 2013 a 2015.
As perguntas do questionário foram feitas de modo a ser possível não só traçar o perfil
dos alunos, mas também fazer notar, tão logo os alunos ingressam no curso, certa
predisposição a evasão. O questionário indaga há quanto tempo os alunos saíram do ensino
médio; se possuíam algum tipo de trabalho (formal ou não) e se este era em áreas correlatas à
construção civil; se já conheciam as atribuições de um técnico em edificações; qual o motivo
da escolha deste curso; qual ocupação desejaria ter após o término do curso e em qual região
desempenharia sua profissão.
Para melhor entendimento dos dados obtidos, confeccionaram-se gráficos (turmas x
porcentagens das respostas) com o intuito de analisar o perfil das turmas.
A tabela 1 descreve as turmas pesquisadas.
Tabela 1. Turmas pesquisadas. IFS, 2016.
DESCRIÇÃO DAS TURMAS
1º semestre 2013 noturno
2º semestre 2013 noturno
2º semestre 2014 noturno
2º semestre 2014 vespertino
1º semestre 2015 noturno
1º semestre 2015 vespertino
2º semestre 2015 noturno
2º semestre 2015 vespertino

IDENTIFICAÇÃO
1_N
2_N
3_N
3_V
4_N
4_V
5_N
5_V

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, verificou-se que alunos do sexo feminino predominaram no curso de edificações
no período estudado (figura 1). Com exceção da turma 3_N, todas as demais apresentaram a
predominância do sexo feminino. Isto estaria, principalmente, relacionado ao aumento da inserção das
mulheres no mercado da construção civil, nos últimos anos. Verificou-se, também, que não há
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correlação direta entre a predominância do sexo feminino com o turno do curso (vespertino ou
noturno).

Figura 1. Sexo dos discentes nos períodos estudados. IFS, 2016.

Quanto ao tempo de finalização do ensino médio, antes do ingresso no curso de
edificações, todas as turmas apresentaram maior número de alunos com formação em até dois
anos (figura 2). Porém, observou-se diferença significativa entre os alunos do período
vespertino e noturno: enquanto, em média, 85% dos alunos do vespertino obtiveram sua
formação em até 2 anos, apenas cerca de 50% dos alunos do noturno saíram no mesmo
intervalo de tempo. Além disso, notou-se que alunos egressaram do ensino médio há mais de
dez anos no período noturno, fato não observado nas turmas do vespertino.

Figura 2. Tempo de término do ensino médio dos discentes. IFS, 2016.
A figura 3 mostra uma interessante correlação com a figura 2, pois indica que nas
turmas nas quais predominaram alunos recentemente egressos do ensino médio ocorreu
menor incidência de alunos que trabalhavam formal ou informalmente. Isso pode ser
justificado pelo fato de após determinado tempo de formação no ensino médio, sem a
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continuidade dos estudos, há uma tendência natural à ocupação de vagas no mercado de
trabalho, dificultando o ingresso, principalmente, no turno vespertino.

Figura 3. Vínculo empregatício dos discentes. IFS, 2016.

A dificuldade de ingresso dos trabalhadores no turno vespertino é mostrada também
no trabalho de ANGELO et al. (2006), no qual é feita uma semelhante análise de perfil dos
alunos do PROEJA do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN, antigo CEFET-RN).
Ao serem questionados sobre a área de trabalho em que atuavam ao adentrar no curso,
verificou-se que poucos alunos disseram trabalhar em áreas correlatas com a construção civil
(figura 4). Em média, dos que afirmaram possuir alguma espécie de emprego, apenas 25%
afirmaram ser nessa área – com destaque para a turma do 4_N, que apresentou maior
proporção de trabalhadores da construção em relação às áreas não afins. Trabalhar no setor
parece ser, para esses, um dos principais motivos para a escolha do curso de edificações. Do
total de trabalhadores ligados ao setor, considerando todas as turmas, 48% trabalhavam como
operário de obras (serventes, pedreiros, pintores e mestres-de-obras), enquanto 29% estavam
ligados a atividades em lojas de materiais de construção (Figura 5).
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Figura 4. Possibilidade de vínculo empregatício com atividades relacionadas à
construção civil, dentre os discentes que já trabalham. IFS, 2016.

Figura 5. Atividades desenvolvidas pelos alunos que já trabalham no ramo da
construção civil. IFS, 2016.

A figura 6 mostra que a maioria dos entrevistados já conhecia as atribuições do técnico
em edificações antes do seu ingresso no curso, independente do turno. Porém, ao questionar
se já visavam uma área preferencial para atuar (figura 7), na maioria das turmas preponderou
a resposta “não”. Com a liberdade para responder qual a área preferida, a figura 8 mostra que
30% dos que responderam “sim”, trabalhariam como “desenhistas” de projetos em geral e
29% como técnico em canteiro de obras, sendo estas as duas principais áreas focadas no
currículo do curso. Porém, 22% consideraram que o curso técnico escolhido seria uma ponte
entre o ensino médio e o superior de engenharia civil ou arquitetura.
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Figura 6. Noção das atribuições do técnico em Edificações. IFS, 2016.

Figura 7. Interesse em desempenhar algum tipo de atividade específica da construção
após o término do curso. IFS, 2016.

Figura 8. Possíveis caminhos a serem seguidos pelos discentes após o término do
curso. IFS, 2016.

Artigos

Ciências Humanas

12777

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

As indecisões sobre as atribuições do técnico em edificações e as áreas de trabalho
ficam evidenciadas na figura 9. Apesar do maior número de entrevistados responder que antes
de ingressar no curso tinha completo interesse na área de edificações, um número expressivo
de entrevistados afirmou que dentre os cursos disponíveis no Campus Lagarto, o de técnico
em edificações foi o que mais interessou. Um pequeno número, respondeu que “queria fazer
qualquer coisa”. Essas duas últimas opções podem ser favoráveis a possíveis evasões durante
o curso.

Figura 9. Motivo para escolha do curso. IFS, 2016.
A disposição da maioria dos alunos em exercer a profissão de técnico em edificações
se reforça na figura 10. Em todas as turmas, mais expressivamente a 1_N e 2_N, do período
noturno, ficou explícita a disponibilidade da grande maioria em assumir postos de trabalho até
fora do Estado de Sergipe.
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Figura 10. Regiões disponíveis para exercício da profissão dos alunos. IFS, 2016.

CONCLUSÕES
O estudo mostrou que os ingressantes no curso de edificações, no período de tempo
estudado, foram predominantemente do sexo feminino, com a maioria recentemente egressa
do ensino médio, fora do mercado de trabalho formal ou informal, previamente interessada no
curso escolhido e disponível para atuar na profissão em regiões que vão além da sua região de
origem. Esta maioria possui bom entendimento sobre as atribuições do técnico em edificações
e, ao iniciar o curso, já possuía certo conhecimento sobre as áreas que gostaria de atuar como
técnico. Este perfil mostra a maior tendência de permanência na escola e de satisfação do
aluno, porém, alguns fatores podem ser preponderantes para a evasão, como um número
razoável de alunos que trabalham no mesmo turno do curso, outros que afirmaram que
escolheram edificações por ser o curso que mais interessou dentre as opções do IFS/Lagarto e,
principalmente, aqueles que afirmaram querer fazer “qualquer coisa”.
Por fim, este estudo mostrou ser uma valiosa ferramenta para o conhecimento do aluno
ingressante no curso, favorecendo a tomada de decisões quanto às ações que tentam limitar o
processo de evasão, apesar de ficar claro que existem motivos já inerentes às condições dos
alunos, no momento do ingresso, que independem de fatores relacionados à estrutura física e
pedagógica do curso.
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de expor bibliograficamente um pouco da
história dos Portadores de Necessidades Especiais, relatando as principais ideologias e
acontecimentos que contribuíram para que chegássemos às leis asseguradas em nossa
sociedade atual. O material utilizado para fundamentação teórica foi através de estudo
bibliográfico, leitura e análise de obras de diferentes autores, percebendo com isso que as
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência passaram por períodos históricos marcantes,
desde as primeiras civilizações, sendo tratadas como aberrações, seres incompletos e
imperfeitos, até serem definitivamente tratadas de forma igualitária como qualquer outro
indivíduo. Assim, foi somente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96, os portadores de necessidades especiais ganharam um enfoque maior
diante das políticas públicas.
Palavras–chave: História, Ideologias, Leis, Necessidades Especiais, Políticas Públicas

HISTORICAL AND EDUCATIONAL ANALYSIS OF PEOPLE WITH
SPECIAL NEEDS IN BRAZIL
ABSTRACT: The present work aims to expose bibliograficamente a little of the history of
people with special needs, reporting the major ideologies and events that have helped to get us
to the laws ensured in our current society. The material used for theoretical foundation was
through bibliographical study, reading and analysis of works of different authors, realizing
that people with some kind of disability have undergone historical periods, from the earliest
civilizations, being treated like freaks, incomplete and imperfect beings, until they are
definitely treated equally as any other individual. So, it was only after the promulgation of the
guidelines and Bases for national education 9394/96, the people with special needs have won
a greater focus on public policy.
KEYWORDS: History, Ideology, Law, Special Needs, Public Policy
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma breve abordagem histórica dos
principais pontos que deram início ao interesse pelo tema. Veremos que foi um período
marcado por ideologias moralistas e preconceituosas de uma sociedade classicista, com uma
visão negativa, em que os Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s) por décadas e
décadas foram esquecidos e deixados de lado, sendo tratados como “diferentes”, “anormais”,
e até mesmo de “seres especiais”.
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Em seguida fora relatado as primeiras leis que foram implantadas no Brasil, dando aos
PNE’s direito à Educação, garantindo leis e oportunidades de vagas em instituições públicas.
Afirmando que um dos princípios fundamentais para uma sociedade inclusiva é o de que
todas as pessoas portadoras de necessidades especiais devem ter suas necessidades atendidas,
sem qualquer forma de exclusão por parte da sociedade e do governo.
Edilaine dos Santos Alves, Pós-graduanda em Supervisão, Orientação e Inspeção
Escolar, pela Faculdade Redentor, em seu artigo “Educação Inclusiva e Portadores de
Necessidades Educativas Especiais” afirma:
A inclusão é um processo que contribui para a construção do novo. Observase que a lei foi de suma importância para tal implantação. Mas aceitar esse
pressuposto implica, no entanto, uma mudança de paradigmas de todos os
seus princípios, na sala de aula, nas práticas educativas e na relação
professor – aluno, debater a respeito da capacitação de profissionais na área,
conhecerem um pouco das leis que facilitam a acessibilidade das pessoas
portadoras de Necessidades Educativas Especiais na Educação inclusiva,
principalmente na escola regular (ALVES, 2012, p.1)

Assim, um dos principais desafios de hoje, em meio a uma sociedade marcada pela
globalização, é valorizar o diferente, para ir rumo à plena realização do atendimento dessa
parcela de alunos. Superar a visão bastante enraizada na sociedade, que vê a deficiência como
algo negativo e passivo, e entendê-la como uma possibilidade a mais no universo da
pluralidade e tratar seus portadores como membros ativos da cultura, pode ser garantia para a
integração efetiva dos Portadores de Necessidades Especiais (RUIZ, 2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Através de um levantamento bibliográfico, leitura e análise de obras de diferentes
autores, buscou-se através do presente artigo apresentar de forma clara e objetiva a trajetória
da Educação Especial e Inclusiva, com uma abordagem educacional e social, desde seu
desenvolvimento histórico até os dias de hoje.
Este trabalho encaixa-se no âmbito das ciências humanas, oferecendo a possibilidade de
redimensionar as práticas pedagógicas dos professores dentro da sala de aula, nas escolas
públicas e particulares, assim como promover o acompanhamento familiar desses alunos com
necessidades educativas especiais, partindo assim da reflexão do estudo bibliográfico e de
suas vivências.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Contexto Histórico Mundial
Assim, verificou-se nas sociedades primitivas da Grécia Antiga, especialmente em Esparta e
Atenas, sociedades completamente militaristas e admiradoras da perfeição corporal, que as
reações diante das pessoas com algum tipo de deficiência eram de abandono, eliminação e até
mesmo de sacrifício.
Nessas duas cidades as crianças portadoras de deficiências física, sensorial e mental
eram consideradas subumanas, legitimando assim em sua eliminação e abandono. Tal prática
era coerente com os ideais atléticos, de beleza e classistas que serviam de base à organização
sociocultural desses dois locais. Em Esparta elas eram lançadas do alto dos rochedos e em
Atenas eram rejeitadas e abandonadas nas praças públicas ou nos campos (RODRIGUES;
MARANHE; CAPELLINI, 2008).
As concepções e interpretações acerca das deficiências divergiam de cultura para
cultura ao longo dos tempos. As leis romanas também não eram a favor da criação de filhos
que nascessem com algum tipo de deficiência física, obrigando os pais a sacrificar as crianças
de imediato ou às afogavam no rio.
Por outro lado, no Egito Antigo a pessoa portadora de deficiência estava presente nas
atividades cotidianas (agricultores, artesãos, etc.) e nas diferentes classes sociais da época
(escravos, nobres, faraós).
No início da Idade Moderna, a Inquisição Católica, um dos períodos mais tristes da
História da Humanidade, condenou, torturou e matou milhares de pessoas, dentre elas
adivinhos, loucos e deficientes mentais. Foi somente a partir do século XVIII, com o avanço
da ciência, que os estudos afirmaram que as deficiências acometidas às pessoas não eram
causadas por fatores “espirituais”, mas sim por fatores naturais.
Desse modo, a partir do século XVIII surge, na Europa, os primeiros movimentos em
defesa dos direitos dos portadores de deficiência, e mais tarde nos Estados Unidos da
América, Canadá e outros países.
Em uma trajetória marcada por exclusão e execução sumária, passaram-se séculos e
séculos de história para que chegássemos ao tratamento humano de hoje, apesar de nos dias
de hoje ainda existirem exemplos de discriminação e/ou maus-tratos, mas o amadurecimento
das civilizações e o avanço dos temas ligados à cidadania e aos direitos humanos provocaram,
sem dúvida, um novo olhar em relação às pessoas com deficiência (GARCIA, 2014).
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Contexto Histórico no Brasil
Direcionando nossa visão agora para o Brasil, os dados datam que os primeiros
interesses da sociedade para o atendimento às pessoas com deficiência surgiram a partir do
século XIX, inspirados pelos estudos dos registros de experiências de grandes estudiosos e
educadores, em sua maioria da Europa e dos Estados Unidos.
Em 1854, foi criada por D. Pedro II a primeira instituição para deficientes visuais na
cidade do Rio de Janeiro, chamado de “Imperial Instituto dos Meninos Cegos”, Inaugurada
em 17 de setembro do mesmo ano com a presença do Imperador, a Imperatriz e outras
autoridades da Corte.
A educação de surdos teve início em 1857, quando o professor francês Hernest Huet, a
convite de D. Pedro II, veio para o Brasil para fundar a primeira escola para meninos surdos,
chamada inicialmente de Imperial Instituto de Surdos-Mudos, atualmente Instituto Nacional
de Educação de Surdos (Ines), no Rio de Janeiro.
Nesse mesmo período imperial, inicia-se em 1874 o tratamento de deficientes mentais
no Hospital da Bahia, atualmente chamado de Hospital Juliano Moreira. Mas é a partir de
1903 que a educação especial começa a se expandir por todo o Brasil, surgindo o PavilhãoEscola Bourneville, antigo Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, o Hospital do
Juqueri e o Instituto Pestallozzi de Canoas, voltados para o tratamento de deficientes mentais.
De acordo com Mendes (2001) apud Santos e Teles (2012), no período de 1940 a 1959,
houve uma grande expansão de estabelecimento de ensino especial para deficientes mentais,
em torno de 190 estabelecimentos, e no final do ano de 1958, o Ministério da educação
começa a prestar assistência técnico-financeira as secretarias de educação e institutos
especializados que faziam atendimento educacional especial. A partir de 1960, tratados,
declarações, convenções e legislações são criadas por assembleias, representando assim um
avanço na sociedade.
Em uma Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 1994, em Salamanca, na
Espanha, são fornecidas as principais diretrizes básicas para a formulação e reforma de
políticas e sistemas educacionais, sendo considerado um dos principais documentos mundiais
que visam a inclusão social.
Nós, delegados à Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas
Especiais, representando noventa e dois países e vinte e cinco organizações
internacionais, reunidos aqui em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de Junho de
1994, reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em prol da
Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a
educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas
especiais no quadro do sistema regular de educação, e sancionamos, também
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por este meio, o Enquadramento da Acção na área das Necessidades
Educativas Especiais, de modo a que os governos e as organizações sejam
guiados pelo espírito das suas propostas e recomendações (DECLARAÇÃO
DE SALAMANCA, 1994, p. 1).

Desta forma, é assegurado educação de qualidade às pessoas com necessidades
especiais, garantindo não somente o acesso a essa educação, mas permanência desses
indivíduos até a sua formação, com respeito e sem qualquer tipo de discriminação.
Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s) e a Legislação Brasileira
Até mais da metade do século XX, o atendimento à pessoa com deficiência foi
implementado através da institucionalização, da implantação de escolas especiais mantidas
pela comunidade e de classes especiais nas escolas públicas para os variados graus de
deficiência mental (RODRIGUES; MARANHE; CAPELLINI, 2008).
Estas crianças foram chamadas inicialmente, em termos legislativos, de “excepcionais”,
segundo a Lei de Diretrizes de Bases da Educação - Lei nº. 4.024/6, expressados nos artigos
88 e 89 do atendimento desse público pelo Estado. Esta lei é substituída por uma segunda Lei
de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil, a Lei Nº 5.692 de 1971, ainda no período da
Ditadura Militar, agora afirmando em seu artigo 9º que:
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.

Essa normativa não promovia a inclusão na rede regular, pois o Conselho de Educação
ainda encaminhava essas crianças para as Escolas Especiais, instituições não regulares de
ensino. Mas em 1988, a Constituição Federal constitui como objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil “construir uma sociedade livre, justa e solidária; promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (art. 3º, incisos I e IV).
A constituição afirma, no capitulo III “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, seção I
“Da Educação”, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208º, inciso III)”.
Com essa proposta estabelecida inicia-se a disseminação de uma proposta Educação
Escolar Inclusiva em escala Nacional e Internacional, articulando-se através de redes de
informação e de colaboração, congressos, associações, entre outros.
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Em seguida, no ano de 1996, a nova LDB dá mais ênfase e detalhes sobre o tratamento
que será dado aos Portadores de Necessidades Especiais, conforme veremos a seguir:
Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar
para os superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60 . Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder público.
Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às
instituições previstas neste artigo.

Esse assunto tem ganhado foco de estudo tanto por parte dos professores quanto por
parte do sistema, gerando assim sua igualdade diante das instituições e da sociedade.
CONCLUSÕES
Assim, diante dessa pesquisa percebe-se que as pessoas que eram portadoras de
quaisquer necessidades especiais, físicas ou psicológicas, passaram por períodos históricos
marcantes, desde as primeiras civilizações, sendo tratadas como aberrações, seres incompletos
e imperfeitos, até serem definitivamente tratadas de forma igualitária a qualquer outro
indivíduo.
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A inclusão ocorre quando todos os indivíduos possuem as mesmas oportunidades,
sem qualquer tipo de exclusão, indiferença ou preconceito. As escolas devem criar ambientes
acolhedores com ações voltadas para os alunos PNE’s, devendo estas estarem presentes no
seu Projeto Político Pedagógico.
Na busca pela sua efetivação, e assim, de fato uma inclusão com respeito as
características individuais de cada um, acreditando nas potencialidades que cada um deles têm
de aprender, desde que lhe sejam oportunizadas essa aprendizagem, através de estratégias de
ensino voltadas para os mesmos.
Os espaços escolares devem promover relações harmoniosas, eliminando possíveis
barreiras enraizadas de preconceito, pois só assim, serão trabalhadas as reais necessidades de
suas clientelas.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo relatar as vivências das comunidades tradicionais
do Quilombo Mel da Pedreira, no município de Macapá e da Vila de São Francisco do
Iratapuru localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, na região sul
do Amapá, sobre a contextualização das vertentes epistemológicas de categorias espaço,
território, identidade, com o enfoque nos aspectos culturais, sociais, econômicos, estruturais,
familiares, de conflitos, das fronteiras, da construção e constituição da identidade, os
diferentes agentes de intervenção e relações cotidianas de re(existências). Nas etapas da
pesquisa foram observados a realidade das comunidades, as limitações, oportunidades e
perspectivas, constatando que os moradores sobrevivem na e da terra, (re)existindo e
persistindo às adversidades para manter suas raízes históricas e se adequarem ao novo seja
uma nova ideologia religiosa ou a presença de grandes empreendimentos. A propositura do
artigo é discutir questões da construção identitária e as manifestações culturais na Amazônia
Amapaense, observando os aspectos da formação territorial e pluralidade dos costumes desses
povos, seus modos de vida e as interferência nos espaços sociais. Nesta construção textual
foram apontados os traços das influências acerca da multiterritorialidade na constituição do
território por meio da coleta de dados, utilizando o levantamento, a observação, a aplicação de
questionários, o mapa falado e o diagrama de Veen. Os resultados obtidos foram a descrição
da trajetória histórica das culturas dessas comunidades, suas singularidades de resistência e
(re)existências emergidas em uma nova estrutura societária de delimitações geográficas, com
ressignificados em suas identidades.
Palavras–chave: Povos da Floresta. Identidade Cultural. Território Identitário. Amazônia
Oriental

ANDANÇAS IN TRADITIONAL COMMUNITIES : A ( RE )
EXISTENCE
OF
IDENTITY
QUILOMBO
AND
RESERVE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AMAPÁ
ABSTRACT: This study aims to report the experiences of traditional communities of
Quilombo Mel da Pedreira, in the city of Macapa and the town of San Francisco Iratapuru
located on Sustainable Development Reserve Iratapuru in southern Amapá region on the
context of the epistemological aspects categories of space, territory, identity, with the focus
on cultural, social, economic, structural, family, conflict, border, construction and
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establishment of the identity, the different intervention agents and daily relationships of re
(stocks). In the steps of the research were observed reality of communities, constraints,
opportunities and prospects, noting that residents survive in and land, (re) existing and
persisting adversity to maintain its historical roots and adapt to the new is a new ideology
religious or the presence of large enterprises. The article filing is to discuss issues of identity
construction and cultural events in the Amapaense Amazon, observing aspects of territorial
formation and plurality of the customs of these people, their ways of life and interference in
social spaces. In this textual construction traces the influences were expressed about
multiterritorialidade in the constitution of the territory by collecting data using the survey,
observation, questionnaires, spoken map and Veen diagram. The results were the description
of the historical trajectory of the cultures of these communities, their resistance singularities
and (re) emerged stocks in a new corporate structure of geographical boundaries, with
reinterpreted in their identities.
KEYWORDS: Forest Peoples. Cultural Identity. Identitarian territory. Eastern Amazon
INTRODUÇÃO
Este texto surgiu das andanças em Comunidades Tradicionais do Amapá, frutos das
atividades docentes e científicas no Quilombo Mel da Pedreira, no município de Macapá e na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, na região Sul do Amapá, objetivando
realizar uma contextualização das vertentes epistemológicas das categorias espaço e território
com o enfoque nas concepções dos aspectos culturais, sociais, econômicos, estruturais,
familiares, de conflitos, das fronteiras, da construção originária da identidade dos povos, e da
constituição e organização das comunidades em diversos ambientes e com diferentes agentes
na intervenção e nas relações cotidianas de re(existências).
O quilombo do Mel da Pedreira no Estado do Amapá, tem uma relação direta com o
espaço vivido e vivenciado, repercutindo no modo de vida e nas reconstruções indenitárias de
(re)existência ao tempo e ao labor diário da terra, sua história ainda é viva e reproduzida na
dinâmica interétnica e territorial fronteiriça, tendo influência do espaço urbano do município
de Macapá-AP, que a uma distância de 50 km, consegue coexistir entre e intervir nas
dinâmicas religiosas e culturais desta comunidade.
A Vila de São Francisco do Iratapuru, localizada na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Iratapuru (RDSI), foi construída inicialmente em 1991, com a junção de 10
famílias, aproximadamente 40 pessoas, para se alojar em um território de área área total de
7.579 hectares, às margens do rio Jari para facilitar o modo de vida de subsistência (pesca,
agricultura, caça) e atividade econômica de extrativismo da castanha. Atualmente possuem
cerca de 40 famílias, sendo 120 adultos e 80 crianças, convivendo no novo território, tiveram
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durante esses anos algumas alterações advindas das relações com os empreendimentos que lá
chegaram e também dos acordos com a esfera da gestão pública, sendo assistidos de maneira
precária nas condições básicas de saúde, saneamento, focos de epidemias, abastecimento de
energia e água tratada (SIQUEIRA CAMPOS, 2015).
O artigo foi produzido como um reflexo das atividades docentes e científicas dos
autores desta produção e tendo como embsasamento basilar autores renomados como
Haesbaert, Souza e Saquet sobre as temáticas, território, geografia agrária, espaço e
concepções de identidade em populações tradicionais, ampliando a compreensão da realidade
de povos da floresta em território identitário de um quilombo e uma Reserva de
Desenvolvimento Sustentável no Estado do Amapá, cujos espaços vividos repercutem no
modo de vida construído e reconstruído e em problemas enfrentados no território,, resistindo e
(re)existindo ao tempo e ao labor diário da terra, mantendo viva a história do povo e
reproduzida na dinâmica interétnica e territorial fronteiriça com o espaço urbano e rural.
As comunidades tradicionais, são oriundas da grande diversidade migratória para a
ocupação terras rurais e geralmente isoladas, trazendo suas heranças históricas e culturais para
a formação dos espaços sociais, compartilhando o sentimento de pertença do território e a
forma de expressão de suas identidades éticas, lutando para serem atores de sua própria
história, sem conflitos por terra e poder, com as limitações fronteiriças definidas e respeitadas,
buscando perpetuar suas descendências afrodescendentes em uma readequação com os novos
cultos e ritos, introduzidos pelas relações com outras comunidades ou com o espaço urbano.
O conceito de território é aqui tratado como um conceito fundamental, baseado em
Souza (1995;2009) para o entendimento dos quilombos no Amapá. O que define o território a
princípio é o poder, apontado pela dimensão política, e ainda contempla outras dimensões
como a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as identidades), a economia (o
trabalho, os processos de produção e circulação de bens).
Segundo Souza (2009), dependendo da circunstância e do ângulo a partir do qual se
olha, uma dimensão particular pode aparecer como imediatamente mais visível ou mesmo
relevante, ainda que, mediatamente, todas as dimensões das relações sociais sejam
importantes e devam ser levadas em conta na análise.
Ainda nesta perspectiva de interpretação dos processos territoriais a presente discussão
apoia-se na concepção de Saquet (2007, 2011) que defende a opção pelo método dialético,
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como possibilidade eficaz para a compreensão do território como movimento histórico e
relacional, com transformações, mudanças e continuidades, interações, saltos e superações.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi subdividido em: levantamento bibliográfico sobre as concepções de
território, identidade e perfis das comunidades tradicionais e na segunda fase, foi realizada a
pesquisa de campo com as etapas de observação, entrevistas dirigidas, história oral, aplicação
de questionários, elaboração de mapas falados e diagrama de Venn, além do registro
fotográfico, gravações e filmagens, para a criação detalhada e fiel da visão dos moradores
sobre a história, as relações de identidade, a construção e reconstrução do território, os
arranjos e dinâmicas sociais, econômicas, culturais e de gestão.
No primeiro momento, foram coletados dados com a utilização da história e nas duas
comunidades, foram escolhidos um dos moradores mais antigos, que narraram com riqueza de
detalhes a trajetória de formação do território e as delimitações de fronteiras, contando com
orgulho a descendência de suas famílias, linhagem genealógica e as tradições deixadas pelos
seus ancestrais.
Descreveram que a migração e a miscigenação racial e cultural, resultou em povos
com negros, pardos e brancos, com raízes afrodescendentes no Quilombo e ribeirinha na
RDSI, com práticas rotineiras ligadas ao rio e a terra, na exploração dos recursos naturiais
para subsistência, a agricultura, a produção de farinha, possibilitando a organização espacial e
as delimitações fronteiriças.
O segundo momento foi marcado pelas entrevistas dirigidas, com resultados de que a
comunidade desde a primeira ocupação, usa o território, apenas dentro dos limites
estabelecidos pelos orgaos de controle e fiscalização, não necessitando de cercas ou muros,
tendo delimitados as áreas de moradias tanto da antiga, quanto da nova vila, nas duas
comunidades; espaços para a produção de mel no Quilombo e a extração da Castanha na
RDSI.
Na aplicação do questionário, elaboração do mapa falado e diagram de Venn, foram
resgatados as impressões das duas comunidades, quanto aos eventos culturais e religiosos, as
tradições mantidas, a identidade dos moradores, as relações fronteiricas, as influências, os
conflitos, as resistências identitárias e as (re)existências na alteridade multiterritorial das
comunidades e seus agentes de atuação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No artigo buscou-se avaliar o espaço vivido e as relações fenomenologicas da
identidade das comunidades tradicionais, o mundo da vida, as experiências cotidianas, a
compreensão do lugar, as dimensões simbólicas, culturais, políticas e sociais da identidade
desses povos, seus significados atribuídos ao sentimento de pertencimento do território
identitário.
Foi constatado na fase da observação, diferentes perspectivas de compreensão dos c
território e das dinâmicas políticas e culturais, simbólicas e identitárias das duas comunidades,
que mesmo apresentando trajetórias similares de ocupação do espaço, das relações com a
natureza, das divisões de terra e da luta pela perpetuaçã das características iniciais, pode-se
comprovar que as influências das fornteiras com a cidade, repercute diretamente na
reconstrução socioespacial e nas relações entre os indivíduos.
Para Buttimer (1982) o lugar é utilizado como palco para o diálogo estabelecido entre
o homem e seu meio, através da percepção, do pensamento, dos símbolos e da ação. Para
Tuan (1983), o lugar é marcado pela percepção, experiência e valores. E que este guarda e são
núcleos de valor, por isso eles podem ser totalmente apreendidos através de uma experiência
total englobando relações íntimas, próprias (insider) e relações externas (outsider).
A identidade destas comunidaes, foram marcadas pelos laços com a terra, com os
produtos da floresta e notou-se nas entrevistas dirigidas e aplicação do questionário, que as
tradições culturais e identitárias, seguem as linhas sucessórias de gerações e são fomentadas
para a preservação das raízes afrodescendentes e ribeirinhas, mas recebem muitad influencias
externas, sendo necessário as readequações principalmente com relação aos cultos e a
ideologia religiosa, onde 85% da população do Quilombo, substituiu suas práticas de canto,
vestimentas, dança do marabaixo e as festas tradicionais pelos cultos e o orgulho de ser
quilombola é pautado na mensagem do evangelho.
De acorod com Almeida (2003a), as representações das pessoas é captada pelos
valores do lugar e das relações de vida com o espaço vivido, e assim entendem e organziam as
paisagens, imprimindo nela as suas suas convicções.
As raízes culturais e identitárias nas duas comunidades, mas com uma concentração
maior no Quilombo, obrigam os moradores tradicionais a recriarem e (re)existirem ao que é
raiz, base com as questões secundárias e as relações de poder social e econômico; tendo assim
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como fora relatado por 87% dos entrevistados do Quilomboe 92% dos moradores da RDSI,
que os conflitos atingem a organização territorial e interferem no progresso e
desenvolvimento da comunidade,
Para Del Rio (1998), as relações que se estabelecem no seio dos diferentes grupos que
se inter relacionam no espaço e tempo, sendo são fundamentais para compreender a
construção e a desconstrução de fronteiras, corroborado por Bhabha (1998), que trata do
espaço e tempo na produção de figuras complexas de diferenças e de identidades, coexistem
passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão.
Mesmo com essas problemáticas apresentadas nas respostas obtidas com aplicação de
questionários, os moradores relatam quanto aos aspectos culturais e de identidade, que as
novas dinâmicas modificaram inclusive o contato direto com a natureza e novas relações
foram estabelecidas e reestabelecidas e no Mapa Falado (Figura 01) e Diagrama de Venn
(Figura 02), que os modores coexistem, transformam, usam e reconfiguram o território,
sabendo os limites de fronteira e o que morador necessita realizer para que as

Figura 01. Mapa falado elaborado pelos moradores da comunidade da RDSI
Fonte: Karoline Campos
A representação visual que dos membros do Quilombo, nos remetem ao entendimento
de que as interferências externas, mudam o espaço vivido, os elementos naturais e culturais e
possibilitando uma depedência do espeço urbano e uma forte abertura ao que é novo, a
exemplo do protestantismo, que assume a maior relevância para comunidade, como está
destacado na figura.
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Figura 02. Diagrama de Venn elaborado pelos moradores da comunidade
Fonte: Karoline Campos
Nessa abordagem, temos a proposição do autor Haesbaert (1999, p.175) onde destaca a
importância da base material para a construção das muitas identidades territoriais. O que poderia
explicar as diferentes identidades presentes. Que evocam a dimensão cultural na perspectiva de
apropriação do território.

CONCLUSÃO
As alteridades identitárias nas comunidades tradicionais do Amapá, fomentam novas
dinâmicas sociais e a construção de identidades com o reconhecimento lugar e das
transformações nos território, onde a alteridade identitária está presente e ligadas as múltiplas
relações que constroem o território, as paisagens, as fronteiras, onde os sujeitos participantes,
moldam e (re)existem, buscando alternativas capazes de adaptar seus novos modos de vidas
como os cânticos do marabaixo aos hinos da igreja e a introdução de conhecimento científico
interligado ao saber da floresta e dentro do possível, resguardar as tradições.
Conclui-se que as reinvenções de identidades são nítidas nas falas, nos depoimentos e
nas ações comportamentais, nos mostrando que mesmo nessa reorganização espacial, as
influências são ainda pelos moradores mais antigos, reesitidas e lutam para que nas linhas
sucessórias de gerações, a preservação das origens e raízes seja mantida e que o o orgulho e a
importância de serem tradicionais quilombolas e ribeirinhos permaneça.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ÁRVORE DE PROBLEMAS NA
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS EM UMA
COMUNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MANAUS
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RESUMO: A metodologia da árvore de problemas é uma ferramenta participativa que atua
no desenvolvimento de ideias criativas para identificar problemas e organizar a informação
coletada, gerando um modelo de relações causais que o explicam. Neste contexto este
trabalho teve o objetivo de identificar problemas ambientais em uma comunidade escolar
localizada na periferia de Manaus, onde os discentes do 4º ano do ensino fundamental
destacaram suas inquietações ambientais em relação ao lixo nas ruas de sua comunidade para
então descreverem suas causas e consequências através deste método. Para a consecução do
objetivo da pesquisa, fez-se uso de um questionário para identificar o problema central e
posteriormente descrevê-lo por intermédio da árvore de problemas. Pode-se perceber que o
método simplifica sobremaneira a pesquisa, haja vista, que ficaram explícitos as causas e
consequências do descarte do lixo de forma desordenada. Pôde-se concluir que os alunos
mostraram que tinham consciência da importância de destinar corretamente o lixo e que não
basta apenas conhecer quais as atitudes corretas em relação à disposição dos resíduos sólidos,
é preciso praticá-las.
Palavras–chave: ferramenta participativa, método, discentes, meio ambiente, lixo.

APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF PROBLEM TREE IN
IDENTIFYING ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN A SCHOOL
COMMUNITY IN THE CITY OF MANAUS
ABSTRACT: The methodology of problem tree is a participatory tool that works in the
development of creative ideas for identifying problems and organize the collected
information, generating a model of causal relationships that explain. In this context this work
had the objective of identifying environmental problems in a school community located on
the outskirts of Manaus, where the students in the fourth grade of elementary school have
highlighted their environmental concerns in relation to the trash on the streets of their
community to so describe its causes and consequences through this method. For the
achievement of the goal of the research, using a questionnaire to identify the core problem
and subsequently describe him through the problem tree. Can see that the method simplifies
greatly the search, explicit, the cause and consequences of the disposal of the garbage in
disorderly fashion. Might conclude that students show that they were aware of the importance
of properly allocating the trash and that it is not enough just to know what the correct attitudes
in relation to the disposal of solid waste, it is necessary to practice them.
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INTRODUÇÃO
Temas ligados ao meio ambiente têm sido bastante discutidos a partir da década de 80,
neste contexto a educação ambiental vem sendo amplamente discutida nos diversos campos
de conhecimento e está cada vez mais incorporada no cotidiano da sociedade. A escola
enquanto instituição que exerce uma função social não poderia ficar de fora nesse processo já
que é nesse ambiente que a educação ambiental pode ser desenvolvida de forma dinâmica e
eficaz, visando o desenvolvimento sustentável, ou seja, procurando modificar hábitos
enraizados na sociedade para possibilitar que as gerações futuras também possam fazer uso
dos recursos naturais disponíveis atualmente. Os exemplos mais comuns sobre as degradações
que o meio ambiente está sofrendo são a poluição, o desperdício dos recursos hídricos e a
produção exagerada de resíduos sólidos, bem como a destinação incorreta que é dada aos
mesmos.
Assim, com o intuito de simplificar o modo de pesquisa na comunidade estudantil e
suas inquietações em relação a preservação do meio ambiente, empregou-se uma ferramenta
de metodologia participativa denominada Árvore de Problemas. Esta ferramenta tem suas
ações a partir de um problema central, facilitando a identificação e a organização das causas e
das consequências ou efeitos oriundos deste problema (COHEN; MARTINEZ, 2004).
A Árvore de Problemas começou a ser largamente difundida com a popularização do
Modelo ZOPP, abreviatura da expressão alemã Ziel Orientierte Projekt Planung, que em
português significa “Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos”. Foi desenvolvido na
década de 80 pela Sociedade Alemã de Cooperação Técnica GTZ (Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit) para auxiliar o gerenciamento de projetos (MINGUILLO ,
2003).
DFID (2002) cita as seguintes vantagens na utilização desta ferramenta: a) ajuda as
pessoas a organizarem seus pensamentos e percepções sobre um problema a ser solucionado;
b) diferencia as causas das consequências; c) incentiva os participantes a desenvolver
explicações mais complexas e profundas do problema analisado; d) direciona as análises para
as reais causas dos problemas; e) contribui para verificar o atual tamanho do problema e os
recursos que serão necessários para atacá-lo; f) contribui para que os membros do grupo
alcancem consenso sobre o problema analisado; g) permite a identificação das causas raízes
ou os “nós críticos”, que são as causas originárias do problema analisado.
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Para o encaminhamento do trabalho, fez-se uso do questionário junto a uma turma do
4º ano do ensino fundamental de uma escola municipal, localizada na zona leste da cidade de
Manaus, no sentido de se identificar o problema central relacionado ao meio ambiente, com
vistas a sua discussão e construção da árvore, que caracteriza-se da seguinte forma: no tronco
da árvore está visualizado o problema, as raízes simbolizam as causas do problema e os
galhos representam os efeitos que determinado problema está gerando.
Nesta linha de pensamento esta pesquisa objetiva através da metodologia da Árvore
de Problemas, identificar o problema ambiental de maior relevância, no cotidiano da
comunidade onde os discentes encontram-se inseridos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a referida pesquisa utilizou-se a metodologia da Árvore de Problemas (Figura 1)
que caracteriza-se por ser uma método simples e prático para efetuar a análise do problema,
pois esta permite a visualização das causas e das consequências de um determinado problema
na mesma estrutura facilitando uma visão mais ampla deste e sua relação causa-efeito.

Figura 1. Estrutura da Árvore de Problemas
Para a definição do problema central foi aplicado um questionário junto aos alunos do
4º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, onde estes
puderam se expressar quanto aos problemas ambientais que mais afetam sua comunidade,
assim de posse destas informações, analisou-se o item que mais inquietava os discentes, onde
em seguida construiu-se a árvore e discutiu-se as causas e consequências a partir do problema
central. As raízes da árvore simbolizam as causas do problema. O próprio problema se
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encontra no tronco e os galhos e folhas representam os efeitos. A intenção é analisar um
problema a fundo, com a finalidade de estabelecer as suas causas primárias.
Este estudo foi desenvolvido com uma amostra de 17 (dezessete) alunos do 4° ano do
ensino fundamental da referida escola. Posteriormente os dados coletados através da
construção da árvore foram identificados e discutidos na literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa em questão teve sua aplicação na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Nossa Senhora do Rosário (Figura 2), localizada na Zona Leste de Manaus, no bairro Val
Paraiso, funcionando com 13 (treze) salas de aula, atendendo 718 (setecentos e dezoito)
alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e funcionando nos turnos matutino e vespertino.

Figura 2. Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário
Na identificação do problema ambiental preponderante no cotidiano dos alunos,
aplicou-se o questionário com 04 (quatro) perguntas com vistas ao objetivo do trabalho,
inicialmente verificou-se a idade dos discentes (Figura 3) e o sexo dos mesmos (Figura 4),
chegando-se a seguinte informação:
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Figura 3. Idade dos discentes

Figura 4 – Sexo dos discentes
Assim investigou-se que tipo de problema ambiental mais afeta o bem-estar dos alunos
na comunidade aos quais encontram-se inseridos, os mesmos descreveram como sendo o lixo
o problema principal (Figura 5), conforme abaixo:
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Figura 5 – Problema ambiental
Após os alunos descreverem a questão do lixo como problema central, partiu-se então
para a construção da Árvore de Problemas, onde os mesmos relatavam as causas e
consequências desse problema e a pesquisadora montava a árvore (Figura 6) a partir da
opinião discente (Figura 7), assim como, estes detalhavam seus pontos de vista sobre a
questão do lixo.

Figura 6 – Pesquisadora montando a Árvore de Problemas
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Figura 7 – Alunos atuando na pesquisa
O trabalho desenvolveu-se de tal forma que a Árvore de Problemas adquiriu a
configuração abaixo (Figura 8)

Figura 8 – Árvore descrita pelos alunos
Os resultados mostraram que o lixo descartado de maneira incorreta ainda é percebido
pelos alunos como sendo o principal problema ambiental, observou-se que eles têm
consciência desse problema e percebe-se que pouco a pouco a educação ambiental vem
transformando e mudando os hábitos e atitudes desses alunos.
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O trabalho em questão apontou nas causas desse problema, por exemplo, a deficiência
do serviço de coleta de lixo, que segundo Marodin et al (2004) todos temos direito, mas no
entanto, deixa de atender algumas pessoas, geralmente aquelas menos favorecidas que, em sua
maioria, residem em locais afastados do centro da cidade e são as que mais sofrem com os
problemas causados pelo lixo, tais como: a proliferação de vetores transmissores de doenças,
o mau cheiro, as enchentes causadas pelo despejo de lixo em encostas de rios, a contaminação
dos rios e lençóis d’água dentre outros.
Outra causa desse problema apontada pelos alunos e que merece destaque, diz respeito
a conscientização ambiental da população que de acordo com Salgado (2011), um dos grandes
problemas relacionados ao meio ambiente existentes na sociedade que é a falta de
conhecimento sobre os problemas causados pela eliminação inadequada do nosso lixo. Este
desconhecimento, que muita vezes é causado pela falta de orientação na infância, acaba
formando um adulto omisso as questões ambientais. Todo mau hábito da população, que em
geral não se sentem responsáveis e não foram educados quanto às questões ambientais,
evidencia a grande importância de mobilizar uma população preocupada em conservar um
ambiente saudável no presente e para o futuro.
Neste sentido, percebe-se que a educação ambiental é um processo longo que deve ser
continuamente trabalhada para que no futuro tenhamos uma sociedade capaz de se
desenvolver em harmonia com a natureza.
CONCLUSÕES
Com a realização desta pesquisa ficou evidente a expansão dos problemas ambientais
que a sociedade tem causado, assim como as consequências desse processo, portanto urge a
necessidade de uma mudança de comportamento na relação do homem com o meio ambiente.
Assim, a escola tem se revelado um espaço ideal para o desenvolvimento de práticas
que sensibilizem e ajudem na preservação do meio ambiente, onde notadamente os alunos tem
percebido a escola como parceira no desenvolvimento de ações de preservação e cuidado do
meio ambiente.
Com a aplicação da técnica de Arvore de Problemas, pode-se verificar que esta
ferramenta desempenhou um papel facilitador na identificação do tema a ser discutido, pois
pela sua dinâmica, os alunos puderam de maneira simples e objetiva, despertar de maneira
crítica, a respeito dos problemas socioambientais presentes no seu espaço vivido e da sua
participação na minimização ou mesmo na resolução destes problemas.
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As limitações do trabalho em questão estão restritas as soluções para o problema
identificado, ficando como sugestão para futuros trabalhos a Árvore de Objetivos, uma
ferramenta que tem no seu tronco os objetivos, na sua raiz as possíveis soluções e nos seus
galhos os efeitos positivos.
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RESUMO: A Aprendizagem Baseada em Problema é um método de aprendizagem que tem

sido utilizado em diversas universidades do mundo e vem ganhando importância central em
várias áreas do conhecimento em que é aplicado. Neste artigo, apresenta-se o resultado de
uma pesquisa realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, no curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. A pesquisa avaliou
a opinião dos alunos cuja aprendizagem se deu por meio da Aprendizagem Baseada em
Problemas, com o objetivo de verificar a eficácia desse método de ensino e aprendizagem
aplicado ao estudo do tema meio ambiente na disciplina Cidadania, Ética e Meio Ambiente.
Para obter os resultados, recorreemos à investigação quantitativa e qualitativa, procedendo a
um estudo de caso, sendo a recolha de dados realizada por questionário de opinião
semiestruturado, aplicado à turma de alunos participante da pesquisa. Espera-se, com esta
pesquisa, demonstrar a eficácia da Aprendizagem Baseada em Problemas como método de
aprendizagem que pode ser incorporado aos currículos e à prática educativa dos professores.
Palavras–chave: educação, método de aprendizagem, aprendizagem baseada em problemas.

PROBLEM-BASED LEARNING: A METHOD OF LEARNING APPLIED
AT ENVIROMENTAL MANAGEMENT COURSE AT IFRN
ABSTRACT: Problem-based learning (PBL) is a learning method that has been used in
diverse universities around the world, and is getting great importance in diverse fields of
knowledge. This study show the results of a research performed at the Federal Institute of
Education, Science, and Technology of Rio Grande do Norte, at Technology Undergraduate
course in Environmental Management. The research evaluated the opinion of students who
used Problem-based learning method of learning, in order to verify its teaching and learning
effectiveness applied to environment in Citizenship, Ethics, and Environment discipline. A
quantitative and qualitative research by a case study was performed through a semi-structured
questionnaire applied to the participants. This research aim to demonstrate the Problem-based
learning effectiveness as a learning method that can be incorporated to curriculum and
educational practice of professors, due its innovative learning method and important results in
learning and developing of professional skills.
KEYWORDS: education, learning method, problem-based learning.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos maiores desafios da educação no Brasil é promover uma reforma
educativa que, de fato, acompanhe o rápido desenvolvimento científico, tecnológico, social,
cultural, econômico e ambiental do mundo globalizado. Qualquer processo de reforma na
educação, inevitavelmente, traz diversas mudanças; entre outras, romper com estruturas
consolidadas e com modelos de ensino tradicionais que precisam ser renovados, bem como
investir na formação de professores, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento de
competências que lhes permitam recuperar a dimensão essencial do ensino e da
aprendizagem, que é a de educar com o foco na produção de conhecimento significativo para
contribuir com a formação de profissionais que irão atuar na sociedade de forma inovadora e
ética.
Um método de ensino inovador, muitas vezes, surge a partir de pequenas experiências
individuais de sucesso, desenvolvidas por docentes que alcançam bons resultados na sua
prática pedagógica. Essas práticas, que buscam desenvolver novas experiências didáticas no
contexto educacional, estão, potencialmente, fadadas a mobilizar processos significativos de
mudança. Por isso mesmo precisam ser disseminadas nas instituições. Considerando essa
perspectiva é que inscrevemos a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como um
método de aprendizagem inovador, contrapondo-se aos modelos didáticos de ensino apoiados
em perspectivas tradicionais, em que o professor é o centro do processo de transmissão do
conhecimento.
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a
aplicação do método de Aprendizagem Baseada em Problemas na disciplina Cidadania, Ética
e Meio Ambiente (CEMA), no âmbito do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), como
um método de aprendizagem inovador para a educação profissional, que pode ser utilizado em
todos os níveis de ensino.
MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos propostos nesta investigação, aplicamos a ABP em uma
turma do primeiro período do curso de Graduação Tecnológica em Gestão Ambiental, do
Campus Natal Central (CNAT) do IFRN, na disciplina de Cidadania, Ética e Meio Ambiente
(CEMA). Nessa disciplina, os temas que compõem as unidades do programa na matriz
curricular do curso são: Introdução ao Pensamento Complexo, Cidadania, Ética e Meio
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Ambiente. Cada um desses temas é composto por subtemas que formam o conjunto dos
conteúdos necessários ao cumprimento das 80 horas-aula semestrais.
Escolhemos o tema Meio Ambiente, que faz parte da quarta unidade do programa da
disciplina, para ser desenvolvido por meio da ABP, pelo fato de ser a última unidade do
programa curricular e também o momento em que os alunos devem integrar os conhecimentos
adquiridos nas unidades anteriores (introdução ao pensamento complexo, cidadania e ética) ao
tema Meio Ambiente para, a partir de uma visão transdisciplinar, apresentarem os
conhecimentos pertinentes necessários para concluir a disciplina com a entrega de um
relatório, que é o instrumento final de avaliação da aprendizagem.
Nesta pesquisa, optamos por uma estratégia de investigação de estudo de caso, em que
a recolha de dados foi realizada por meio de questionário de opinião semiestruturado. Esse
instrumento metodológico, aplicado à turma de alunos experimental, permitiu obter resultados
importantes para a pesquisa em questão. Consideramos o método de estudo de caso o mais
apropriado para a investigação, pelo fato de possibilitar o desenvolvimento da pesquisa em
um menor espaço de tempo (STAKE, 1995).
A pesquisa, na sua modalidade de estudo, apresenta características quantitativas e
qualitativas. Satisfazendo sua vertente quantitativa, usou como instrumento de coleta de dados
o questionário estruturado, buscando minimizar, em um primeiro momento, o valor da
interpretação para, posteriormente, na fase de análise dos dados, atribuir a sua devida
importância. Nessa modalidade de pesquisa, os resultados se apresentam na forma estatística
numérica (McMILLAN E SCHUMACHER, 2001).
Em sua dimensão qualitativa, a investigação valorizou os processos de caráter
dinâmico e subjetivo da realidade, além das condições situacionais não conhecidas
antecipadamente, nem controladas na investigação (STAKE, 1995). No que se refere à técnica
de coleta de dados, utilizou-se o questionário semiestruturado. Consideramos ser essa
combinação dos métodos de investigação bastante vantajosa para o alcance de bons
resultados, seguindo, inclusive, a orientação de autores como Stake (1995); McMillan e
Schumacher (2001), os quais admitem que, na pesquisa em educação, é possível e
aconselhável, a utilização de instrumentos de coleta de dados mistos.
Definimos como população da pesquisa todos os alunos matriculados na disciplina
CEMA, no primeiro período do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. A turma
composta de 28 alunos com idades variáveis de 17 a 40 anos.
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Com

essa

pesquisa,

pretendeu-se

verificar

o

nível

de

aprendizagem,

o

desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas e a satisfação com a ABP
como método de aprendizagem na disciplina CEMA. Justifica-se, assim, por que, para poder
alcançar o nosso objetivo, foi necessário contar com uma turma de alunos que nunca tivesse
tido contato com a ABP.
Para obtermos os resultados esperados, definimos os dados que pretendíamos coletar e
o formato das perguntas a serem formuladas na elaboração do questionário. Optamos por um
questionário semiestruturado, com perguntas mistas (fechadas e abertas), e solicitamos que o
respondente justificasse sua resposta às questões fechadas. As questões fechadas foram
tipificadas por escala do tipo Likert, em que são apresentadas alternativas afirmativas e o
respondente escolhe entre um grau de máxima concordância e de máxima discordância diante
das afirmações. Essas questões, também, são de fácil resposta pelos alunos e permitem uma
quantificação e análise rápida das respostas dadas (McMILLAN & SCHUMACHER, 2001).
Utilizamos esse tipo de questionário por melhor corresponder à necessidade da nossa
pesquisa.
O questionário foi respondido pelos alunos, de forma escrita, ao final da última fase de
estudo do conteúdo Meio Ambiente. Para o preenchimento das questões do instrumento de
investigação, destinamos uma aula de 90 minutos. Os alunos responderam as questões,
individualmente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Aprendizagem Baseada em Problemas é um método que, nos últimos anos, tem
conquistado espaço em diversas instituições educacionais de ensino superior (da graduação à
pós-graduação) e nas escolas de ensino básico em diversas disciplinas. A leitura dos
referenciais teóricos sobre ABP apresenta-nos uma diversidade de definições (BARROWS &
TAMBLYN, 1980; BARROWS, 1986; DELISLE, 2000; LAMBROS, 2004; BARELL,
2007). Assim, conceituamos a ABP, como uma estratégia de método para a aprendizagem
centrada no aluno, e mediada pela investigação, visando à produção de conhecimento
individual e grupal, de forma cooperativa, fazendo uso de técnicas de análise crítica para a
compreensão e resolução de problemas, de forma significativa e em interação contínua com o
professor tutor.
É possível constatar, na extensa literatura produzida sobre ABP, que existe um consenso
acerca de suas características básicas, na medida em que se faz comum, nos discursos
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autorais, a afirmação de que ela promove a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento
de habilidades, competências e atitudes ao longo do processo de aprendizagem, e, para além
deste, estende seus benefícios a outros contextos da vida do aluno (BARROWS &
TAMBLYN, 1980; BARROWS, 1986; DELISLE, 2000; LAMBROS, 2004; BARELL, 2007;
O’GRADY ET AL 2012; BARRETT & MOORE, 2011). Assim sendo, apresenta-se como um
modelo didático que propicia uma aprendizagem integrada e contextualizada.
Os resultados da pesquisa obtidos, por meio da Aprendizagem Baseado em Problemas,
foram coletados a partir de questões acerca da opinião dos alunos sobre as etapas da ABP (o
cenário, o problema e a resolução do problema); da avaliação da aprendizagem dos conteúdos
e da opinião geral sobre o método.
A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, pode-se inferir que os alunos
consideraram fácil a análise e a compreensão do cenário, admitindo o método como sendo
adequado para o estudo do tema meio ambiente 57%, pois não lhes proporcionou qualquer
dificuldade. 32% alegaram ter tido pouca dificuldade e 7% consideraram que foi
moderadamente difícil analisar e compreender o cenário.
Tabela 1. Resultados das Etapas da ABP Sobre o Cenário e o Problema.
(n=28)
Muito
Difícil
f
%

QUESTÕES
Em sua opinião, no desenvolvimento do ensino
orientado pela ABP, a etapa de análise e
compreensão do cenário foi uma etapa
Em sua opinião, a etapa de formulação do
problema a partir do cenário correspondeu a uma
etapa

Difícil
f

%

Moderadamente
Difícil
f
%

Pouco
Difícil
f
%

Nada
Difícil
f
%

N/R
f

%

0

0

0

0

2

7

9

32

16

57

1

4

2

7

3

11

11

39

7

25

4

14

1

4

Legenda: f – frequência; N/R – Não Responderam.

Ao analisar as justificativas dadas pelos alunos, percebe-se que, dos 89% que
consideraram nada difícil e pouco difícil, 14% responderam que “o cenário permitiu antecipar
a visão do processo da ABP”; 51% responderam que “o cenário permitiu a identificação dos
problemas” e 24% responderam que “o cenário possibilitou antecipar a solução dos
problemas”. Os 7% que consideraram moderadamente difícil justificaram sua resposta
afirmando: “A turma tinha pouca experiência, mas conseguiu compreender o cenário”.
Apenas um aluno não respondeu à questão nem a justificou, o que representa 4% do total dos
sujeitos respondentes. Esses resultados corroboram a afirmação de Barell (2007) de que o
cenário se constitui como a etapa principal da ABP, pois um bom cenário é o caminho aberto
para alcançar bons resultados nas etapas seguintes.
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Na segunda questão da Tabela 1, pretendia-se avaliar a dificuldade ou a facilidade para
formular as questões-problema a partir do cenário. Nesta questão, 39% dos que responderam
que não foi difícil e pouco difícil, 18% justificaram suas respostas com seguintes afirmativas:
“os problemas já estavam bem claros, só fizemos elaborar as questões”; “havia uma
diversidade de problemas, o que facilitou a elaboração das questões”. Dos 39% que afirmaram
ter sido moderadamente difícil, 30% justificaram a resposta afirmando: “nem foi fácil nem
difícil levantar os problemas, pois alguns são do nosso cotidiano”; “existiam vários problemas
e pouco tempo para formular as questões”. 11% dos que consideraram difícil e muito difícil
justificaram suas respostas afirmando: “houve um pouco de dificuldade em definir o que era o
problema”; “o grupo não teve uma boa integração e dificultou a elaboração das questõesproblema”. Consideramos que os resultados obtidos e os comentários dos alunos confirmam
que foram poucas as dificuldades e que elas estavam relacionadas à pouca experiência com a
ABP, pois o ensino tradicional por meio de aula expositiva não estimula a autonomia no
processo de aprendizagem, fazendo com que os alunos criem uma dependência do professor
no que concerne à transmissão dos conteúdos para memorização e realização de atividades
formatadas para serem respondidas. Diferentemente do que não ocorre na ABP, pelo fato de
ser este um método centrado no aluno, na pesquisa, no trabalho individual e em grupo visando
à resolução de problemas.
Tabela 2. Resultados acerca da etapa de pesquisa e discussão dos grupos para a
resolução dos problemas.
(n=28)
Nada

Pouco

Mod.

Bastante

Muito

N/R

Aprender a pesquisar a informação:
Aprender a selecionar a informação relevante:

f
0
0

%
0
0

f
0
0

%
0
0

f
8
8

%
29
29

%
25
25

f
13
13

%
46
46

Aprender a sintetizar a informação recolhida:

0

0

0

0

4

14

36

13

46

f
0
0
1

%
0
0
4

Aprender a interpretar a informação pesquisada:

0

0

0

0

4

14

f
7
7
1
0
1
0

36

13

46

1

4

0

0

1

4

1

4

9

31

17

61

0

0

0
0

0
0

1
1

4
4

7
7

25
25

6
6

21
21

14
14

50
50

0
0

0
0

QUESTÕES

Aprender a analisar criticamente a(s) solução(ões)
encontradas:
Aprender a planejar o trabalho de grupo:
Aprender a colaborar com o grupo:
Legenda: f – frequência; N/R – Não Responderam.

Numa análise geral, verifica-se que a aprendizagem foi eficiente em todas as questões,
pois, ao somar as porcentagens dos que responderam haver aprendido muito e bastante, temos
uma média que varia de 71% a 82% nas aprendizagens. Já em relação aos que afirmaram
haver aprendido moderadamente e pouco, a média varia de 8% a 29%, o que confirma a
eficácia da ABP como método de aprendizagem.
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Tabela 3. Resultados acerca dos progressos da aprendizagem por meio da ABP nas
aulas.

QUESTÕES
O ensino pela ABP proporcionou-me
aprendizagens contextualizadas sobre o tema
meio ambiente relacionado com problemas
reais.
A ABP proporcionou a integração do
conteúdo meio ambiente com os conteúdos de
cidadania, ética e pensamento complexo.
A ABP, na disciplina CEMA, possibilitou-me
a preparação para analisar, investigar e dar
soluções viáveis para os problemas
ambientais.

Concordo
plenamente
f
%

Concord
o
f
%

Concordo
moderadamente
f
%

Discord
o
f
%

Discordo
plenamente
f
%

14

50

1
2

43

2

7

0

0

0

0

27

96

1

4

0

0

0

0

0

0

9

32

1
6

57

3

11

0

0

0

0

Legenda: f – frequência.

As justificativas apresentadas pelos alunos para a primeira questão mostram que 93%
estão plenamente satisfeitos, o que se pode atestar nos discursos do alunos: “Como os
problemas são reais, passamos a conhecer as verdadeiras causas e buscar as soluções” ou
ainda, “A ABP possibilitou, a partir de um cenário real, identificar o problema, investigar e
dar uma solução de forma planejada”. Os 7% que concordaram moderadamente emitiram sua
opinião de forma mais positiva do que negativa, a exemplo do que revela a afirmação do
aluno “Acredito que, se a ABP fosse utilizada em outros semestres do curso, o resultado seria
melhor”.
Na segunda questão, 100% dos alunos concordaram plenamente ou apenas
concordaram, no sentido de que a ABP integrou os conteúdos da disciplina, tal como justifica
o aluno: “A integração dos conhecimentos foi de forma natural, uma vez que não há como
investigar um problema ambiental sem integrar o indivíduo na sua maneira de pensar e agir
enquanto cidadão” e A13: “A ABP, de modo geral, ampliou o conhecimento não só em meio
ambiente, mas nos conteúdos de ética e cidadania”.
A terceira questão teve o objetivo de verificar se a ABP, na disciplina CEMA,
possibilitou a capacitação para analisar, investigar e dar soluções a problemas ambientais. Os
resultados mostram que 89% dos que concordaram plenamente ou tão-somente concordaram
estão cientes dos benefícios do método. É pelo menos o que se constata nos demais discursos:
“Sinto-me mais preparado para coletar informações sobre um cenário e investigar seus
problemas para resolvê-los” e “Me sinto mais preparada para analisar problemas e buscar
soluções”. Os 11% que concordaram moderadamente justificaram positivamente suas
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respostas, tal como A5: “De certa forma, me fez olhar de outra maneira para os problemas da
sociedade”. Portanto, na análise geral da Tabela 3, verifica-se que a média das três questões
dos que concordaram plenamente ou apenas concordaram é de 94%. Esse resultado corrobora
a eficácia e eficiência da ABP como método de aprendizagem, pois promoveu a
contextualização, a integração de conhecimentos e as competências necessárias para resolver
problemas ambientais.
Tabela 4. Resultado da avaliação da ABP como método de aprendizagem para o
ensino da disciplina Cidadania, Ética e Meio Ambiente.
QUESTÃO
Á aprendizagem por meio da ABP.

(n=28)
Gostei muito
f

%

13

46

Gostei
f
1
2

%

Gostei
moderadamente
f
%

Não
gostei
f
%

f

%

43

3

0

0

0

11

0

Detestei

Legenda: f – frequência.

A análise dos resultados verifica-se que os alunos que afirmaram haver gostado muito
e os que apenas demostraram haver gostado perfazem um total de 89%. As justificativas em
favor da aplicação do método assumem uma tonalidade positiva, como soa no discurso do
aluno: “Foi muito interessante conhecer esse método de ensino tão diferente dos padrões
comuns de ensino. É mais espetacular ainda se envolver nas soluções dos problemas” e “A
ABP é crucial para formar profissionais e cidadãos humanizados e conscientes da função
social de cada um”. Constata-se, ainda, que os 11% daqueles que afirmaram ter gostado
moderadamente justificaram sua resposta positivamente, como se apreende na fala do aluno:
“Não achei ruim, poderia ter sido melhor, porque só ao final do semestre é que melhorou a
integração do grupo”. Verifica-se, mais uma vez, a satisfação dos alunos com a ABP no
processo de ensino e aprendizagem. E mesmo se tratando de um método novo para eles, foi de
real importância essa experiência vivenciada.

CONCLUSÕES
Podemos concluir, pela análise geral das tabelas de 1 a 4, que as opiniões dos alunos
acerca do método de Aprendizagem Baseada em Problemas, aplicado à disciplina CEMA,
revelam excelentes resultados relativamente à sua aplicabilidade, levando-se em conta para tal
afirmação o argumento de que todos os alunos da turma experimental concordaram com o
fato de que a ABP cumpriu o seu objetivo de promover uma aprendizagem integrada,
contextualizada e significativa e que a maior parte dos alunos afirmaram ter gostado das aulas
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por meio da ABP. E mesmo a contraposição levantada em favor de um pequeno número de
alunos que alegaram algumas dificuldades com o método, deve ser considerada normal para
uma turma que teve contato com a ABP pela primeira vez. Podemos acrescentar, ainda, que
os alunos não só gostaram de trabalhar em grupo, mas também de poder pesquisar e propor as
soluções para os problemas levantados a partir de temas do seu cotidiano e que lhes eram
relevantes. Reconheceram, além de tudo, a importância do trabalho colaborativo, alegando o
fato de que nem sempre conseguem compreender tudo sozinhos. Em arremate, revelaram que,
em função dessa experiência, se sentem bem mais motivados para aprender e que também se
tornaram mais afeitos aos debates e a interagir uns com os outros.
Podemos inferir, a partir desses resultados, que o ensino por meio da ABP é, de fato,
eficaz no processo de aprendizagem. E embora o método exija mais empenho e dedicação de
todos os envolvidos contribuiu para uma maior responsabilidade dos alunos com a sua própria
aprendizagem.
Também é importante observar que a ABP é um método que aprimora o trabalho do
docente, na medida em que o estimula a acompanhar o processo de investigação desenvolvido
pelos alunos, e o modo como eles chegam à solução dos problemas que se propõem resolver.
Para além, ainda contribui com o desenvolvimento da formação continuada do docente, pois
os professores são estimulados a pensar em como aperfeiçoar sua prática pedagógica diante
dos novos desafios da aprendizagem.
Entende-se, portanto, que trabalhar com problemas reais, por meio da ABP, supõe
deixar de lado a ideia de que aprender significa memorizar conceitos transmitidos de manuais
didáticos; bem ao contrário disso, consiste em processar as informações adquiridas por meio
da pesquisa acrescentando novas compreensões significativas para a ampliação do
conhecimento investigado.
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RESUMO: O presente estudo visa compreender o processo de inclusão escolar de alunos
com deficiência visual nas escolas comum a partir de uma análise das aproximações e
distanciamentos da Educação Especial no Brasil. Para tal, adotou-se a pesquisa qualitativa de
cunho bibliográfico a partir de publicações acadêmicas e legislações oficiais impressas e online. A partir das análises feitas, pode-se concluir que a Educação Especial na perspectiva
inclusiva nas escolas brasileiras ainda não acontece, de fato, como deveria ser e como é
estabelecido pela legislação brasileira sobre inclusão, especialmente no que tange a formação
de professores.
PALAVRAS–CHAVE: Educação Especial, deficiência visual, inclusão escolar

APPROXIMATION AND DETACHMENT THE SPECIAL EDUCATION
IN BRAZIL: A FOCUS ON STUDENT WITH VISUAL IMPAIRMENT IN
COMMON SCHOOL
ABSTRACT: This study aims to understand the process of school inclusion of students with
visual disabilities in ordinary schools from an analysis of the similarities and differences of
Special Education in Brazil. To this end, we adopted the qualitative research literature nature
from academic publications and printed official legislation and online. From the analysis
made, it can be concluded that the Special Education inclusive perspective in Brazilian
schools not happen, in fact, as it should be and as is established by the Brazilian legislation on
inclusion, especially with regard to teacher training.
KEYWORDS: Epecial Education, visual impairment, school inclusion.
INTRODUÇÃO
A inclusão escolar das pessoas com deficiência no Brasil é algo que pode ser
considerado recente, ganhando forças a partir dos anos 1990 com a ênfase dada pelo Estado
na busca por uma escola inclusiva, entretanto, cabe ressaltar que tal iniciativa só foi possível a
partir de muitas lutas oriundas de instituições privadas e de organizações sociais que buscam
uma educação inclusiva.
Dentre os diversos tipos de deficiência, a visual é uma das que mais trazem
dificuldades para os alunos no contexto escolar, isso porque a visão é um dos principais meios
de comunicação do ser humano. Logo, quando ela está comprometida, surge a necessidade de
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que outros sentidos do corpo humano sejam aguçados para que a falta ou diminuição da visão
seja compensada ou amenizada.
Assim, a partir dessa realidade aliada as vivências do autor da presente pesquisa,
surgiu à vontade da realização de uma pesquisa que buscasse compreender como tem sido a
inclusão das pessoas com deficiência visual nos espaços escolares. Para isso, utilizou-se das
seguintes perguntas norteadoras: Como está à inclusão escolar de alunos com deficiência nas
escolas brasileiras na atualidade? Quais as dificuldades que esses alunos enfrentam nas
escolas? Como está a formação de professores para essa realidade de inclusão escolar que se
instaura cada vez mais no Brasil? A partir da presente pergunta, delimitou-se, enquanto
objetivo geral da presente pesquisa, compreender o processo de inclusão escolar dos alunos
com deficiência visual nas instituições brasileiras de ensino. Para tal, realizou-se uma
pesquisa qualitativa de cunho bibliográfica, apoiando-se em obras científicas impressas e
disponibilizadas on-line.
Os (des)caminhos da educação inclusiva no Brasil: contextualização histórica da
legislação e impactos no sistema educacional
Ainda que amplamente difundidas como palavras diferentes, mas com o mesmo
significado, a Educação Especial e a Educação Inclusiva possuem algumas diferenças em suas
finalidades/objetivos, especialmente porque uma é compreendida legalmente enquanto
modalidade de ensino da educação formal brasileira, e outra não. Assim, enquanto
modalidade oficial e transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino postos pela
atual LDB, tem-se a Educação Especial compreendida como “modalidade de educação
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”
(BRASIL, 1996 apud SILVA, 2015, p. 27), cuja oferta nas instituições de ensino deverá
iniciar logo na educação infantil na faixa etária de zero a seis anos.
Já a Educação Inclusiva não é reconhecida enquanto nível, modalidade ou etapa da
educação formal, porém, é tida como um caminho a ser adotado pelas instituições escolares
de ensino para que o processo educacional possa ser mais inclusivo, especialmente em
decorrência da construção histórica e discriminatória da educação brasileira, possibilitando,
assim, a inclusão de grupos historicamente excluídos e discriminados nos espaços escolares,
como a população quilombola, ribeirinha, indígena, negra, do campo e as próprias pessoas
com deficiência (SILVA, 2015).
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Apesar de a Educação Especial e Inclusiva já terem trilhados longos e árduos
caminhos no cenário brasileiro, só recentemente é que as conquistas começaram a surgir. Isso
porque, a princípio, a inserção das pessoas com deficiência nos espaços escolares de seu a
partir de uma lógica capitalista como forma de economia de verbas por parte do Estado,
resultando na implantação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) no ano de
1973, cuja finalidade era investir na formação humana para que o país pudesse crescer cada
vez mais, entretanto, ainda que essa iniciativa transpareça preocupações com a educação
dessa população, a única e principal finalidade do Estado era a de escolarizar as pessoas com
deficiência para que essas pudessem trabalhar e, consequentemente, pararem de receber
verbas do governo (KASSAR, 2011).
Nesse cenário, o então presidente da República Emílio Garrastazu Médici (1969-1974)
convidou assessores técnicos americanos especialistas no assunto para a implantação do
CNESP, dentre os quais se destaca Gallagher, pertencente à Universidade de Carolina do
Norte, onde defendia que:
[...] um retardado e internado entre as idades de 10 e 60 anos, nos Estados Unidos,
para ser cuidado, custa ao Estado US$ 5.000 ao ano, ou um total de US$ 250.000
durante toda a sua vida. O mesmo indivíduo recebendo educação e tratamento
adequados pode tornar uma pessoa útil e contribuir para a sociedade. Assim, o custo
extra que representam os cursos extras com educação especial pode ser
compensador quanto a benefícios econômicos maiores. Há um estudo segundo o
qual um adulto retardado e educado poderia ganhar US$ 40 para cada dólar extra
despendido com sua educação (GALLAGHER, 1974 apud KASSAR, 2011, p. 68).

Passados alguns anos depois, a Educação Especial no Brasil passou a ganhar forças a
partir da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854, hoje denominado
Instituto Benjamin Constant (IBC) e do Instituto dos Surdos-Mudos em 1856 – atual Instituto
Nacional de Educação de Surdos (INES), ambos na cidade do Rio de Janeiro/RJ (SILVA;
SILVA, 2013), tendo em vista que foram as primeiras instituições públicas voltadas
exclusivamente à escolarização das pessoas com deficiência no país, entretanto, mesmo com
esse feito, o ritmo dessa caminhada se deu a passos lentos.
Posteriormente, em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil colocou a
educação escolar como um direito social pertencente a todos os cidadãos e cidadãs, sendo a
sua oferta gratuita e dever do Estado e da família “promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1998, Art. 205). Cabe
ressaltar que a referida Constituição já estabelecia que os educandos com deficiência
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possuíssem o direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) a ser ofertado na
própria rede regular de ensino, estabelecendo que todas as pessoas com e sem deficiência
pudessem ter as mesmas oportunidades de acesso e permanência nos espaços escolares.
A referida Constituição possibilitou a criação das demais legislações que versam sobre
a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, tendo em vista que as demais iniciativas
eram oriundas de instituições privadas e a níveis locais e/ou regionais. No cenário
educacional, as primeiras propostas de leis que dispunham sobre as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1961 e 1971, também começaram a contemplar a Educação Especial
em seus textos, entretanto, de forma tímida e superficial (SAVIANI, 2009).
Com a atual LDB de 1996, a Educação Especial passou a ter mais visibilidade na
sociedade brasileira no que tange o sistema educacional, e isso, segundo Saviani (2008, p.
218), resulta na certeza de
[...] que a Educação Especial ganha, nesta lei, um lugar mais destacado, ao se
configurar como um Capítulo autônomo, em comparação com a Lei 5.692/71 onde o
assunto foi regulado em apenas um artigo (o art. 9º) do Capítulo I que trata das
disposições comuns ao ensino de primeiro e de segundo graus.

Entretanto, apesar dessa visibilidade, Saviani (2009) aponta que houve um retrocesso
no contexto da Educação Especial no que tange a formação de professores para essa
modalidade de ensino, tendo em vista que, anteriormente, em 1946 a Lei Orgânica do Ensino
Normal previa a formação de professores para atuarem na Educação Especial a partir de
cursos de especializações, oferecidos e ministrados nas próprias escolas de Ensino Normal.
Desse modo, pós LDB/96, e a partir das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de
formação de professores, previu-se a necessidade de continuar formando professores para a
referida área, porém, ainda há entraves sobre onde e quem deve ofertar essa formação.
A princípio, tal formação é pensada para ser ofertada a partir dos cursos de Pedagogia,
no entanto, Saviani (2009) aponta que as diretrizes curriculares nacionais do referido curso só
abordam a Educação Especial de forma rápida e superficial, e isso resulta na necessidade de
“instituir um espaço específico para cuidar da formação de professores para essa modalidade
de ensino. Do contrário essa área continuará desguamecida e de nada adiantarão as reiteradas
proclamações [...] que povoam os documentos oficiais” (SAVIANI, 2009, p. 153) da
atualidade.
Nesse contexto de Educação Especial abrem-se as portas para a Educação Inclusiva,
especialmente a partir da ótica socioeducacional de que todas as pessoas, independente de ter
ou não alguma deficiência, da cor da pele, etnia, religião, orientação sexual, gênero, e
características afins, devem frequentar os espaços escolares como qualquer outra pessoa,
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entretanto, no cenário brasileiro as escolas e demais instituições escolares ainda não
conseguem ser, de fato, inclusivas, pois à medida que incluem um determinado grupo,
automaticamente acaba excluindo outro grupo que também é historicamente discriminado
desse espaço (SILVA; SILVA, 2013).
No cenário dicotômico da inclusão versus exclusão, tem-se uma falsa ideia de que a
educação brasileira democratizou-se se expandiu para todas as pessoas, o que não é verdade,
isso porque, segundo Silva (2015), a democratização dos espaços escolares no Brasil continua
contemplando com prioridade as pessoas historicamente privilegiadas, ou seja, as pessoas sem
deficiência, brancas, de classe média alta, e que possuem níveis de aprendizagem iguais, não
querendo que o professor e/ou a escola adapte-se ao aluno. Dessa forma, aumentam-se ainda
mais as desigualdades educacionais entre os diversos grupos populacionais brasileiros. Sobre
isso, Arroyo (2010) considera ser preocupante a visão do Estado sobre as pessoas
consideradas diferentes ou desiguais pela sociedade, especialmente porque a relação
educação-política-desigualdades ficam em segundo plano por parte do governo.
Tal realidade acaba por reforçar o discurso da meritocracia, na qual para que o sujeito
busque crescer na vida, basta um pouco mais de esforço, esquecendo, assim, dos fatores e
condições externas que contribuem para o sucesso ou fracasso individual da pessoa. No que
concerne a educação, Arroyo (2010, p, 1390) aponta que
As instituições educativas alimentadas dessa visão das desigualdades se pensam
como passagem, percurso da margem de lá para a margem de cá. As políticas e
projetos são pensados como solução, como oportunidades oferecidas; como pontes,
ao menos como passarelas ou pinguelas para esses percursos de passagem. Ao
Estado e suas instituições cabe oferecer essas pontes e passarelas. Mas não para
todos indistintamente passarem, através de qualquer percurso. Apenas os esforçados,
exitosos, merecerão passar.

Para Mantoan (2005), as instituições escolares, sejam públicas ou privadas, têm
resistido fortemente às novas mudanças educacionais que surgem a cada dia, especialmente
no que tange a inclusão das pessoas consideradas diferentes e quem fogem “do padrão
social”, implicando na categorização de dois grupos de alunos: os que apresentam identidades
fixas, e os que apresentam identidades móveis. Assim, no primeiro grupo são contemplados
aqueles alunos que sempre se fizeram presentes nos espaços escolares, como as pessoas sem
deficiência, por exemplo. Já no segundo grupo estão àqueles alunos contra hegemônicos, que
possuem identidades voláteis capazes “de desconstruir o sistema de significação excludente,
elitista da escola atual, com suas medidas e mecanismos arbitrários de produção da identidade
da diferença” (MANTOAN, 2005, p. 26). Nesse sentido, a referida autora considera que a
inserção dos alunos com deficiência nos espaços escolares surge para burlar um sistema
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historicamente hegemônico e homogêneo, implicando, assim, em profundas mudanças para
todos que deles fazem parte.
Apesar das legislações brasileiras estabelecerem como sendo obrigatória a inclusão
das pessoas com deficiência nos espaços escolares, muitas escolas ainda continuam fugindo
pela tangente ao negar a matrícula e/ou permanência desses alunos em seus espaços,
acabando, muitas vezes, sem nenhuma punição, especialmente porque “falsas saídas têm
permitido as escolas comuns e especiais [...] se livrarem do enfrentamento necessário com sua
organização pedagógica excludente e ultrapassada” (MANTOAN, 2005, p. 27), resultando,
por sua vez, em mais resistência das pessoas com deficiência e suas famílias na busca pela
inclusão escolar, e, ainda, na evasão escolar dessas pessoas, já que, como apontado
anteriormente, parte das escolas disponibilizam do acesso à escola, mas subsidiam a sua
permanência na mesma. Sobre isso, o capítulo a seguir abordará os impactos estatísticos desse
processo dicotômico inclusão versus exclusão do sistema educacional brasileiro.
E quando falta a visão? Algumas considerações sobre a deficiência visual
As pessoas que possuem a visão em bom estado de funcionamento começam a
estabelecer um contato visual desde os seus primeiros momentos de vida após o seu
nascimento, isso porque “a visão reina soberana na hierarquia dos sentidos e ocupa uma
posição proeminente no que se refere à percepção e integração de formas, [...] tamanhos,
cores e imagens que estruturam a composição de uma paisagem ou de um ambiente” (SÁ;
CAMPOS; SILVA, 2007, p. 15). O canal visual é um sentido capaz de conectar, ligar e
integrar os demais sentidos do copo humano, permitindo “associar som e imagem, imitar um
gesto ou comportamento e exercer uma atividade exploratória circunscrita a um espaço
delimitado” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 15).
Desse modo, quando o indivíduo começa a sentir dificuldades em manter uma
comunicação visual com o mundo, os distúrbios oftalmológicos podem causar diversas
limitações nas pessoas que os possuem, surgindo, nesse sentido, a necessidade de uma
constante assistência na detecção precoce dos problemas visuais, “uma vez que cerca de 85%
do nosso relacionamento com o mundo exterior é realizado principalmente por meio da visão”
(TOLEDO et al., 2010, p. 415).
A deficiência visual é classificada em dois grupos: baixa visão e cegueira. O primeiro
grupo engloba as pessoas com possuem redução na capacidade de enxergar e sua definição
não é simples, tendo em vista que ela é influenciada por diversos fatores. Segundo Sá,
Campos e Silva (2007, p. 16), “uma pessoa com baixa visão apresenta grande oscilação de sua
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condição visual de acordo com o seu estado emocional, as circunstâncias e a posição em que
se encontra, dependendo das condições de iluminação natural ou artificial”. Em outras
palavras, a baixa visão refere-se à redução de informações captadas pelo indivíduo através da
visão. As pessoas pertencentes a esse grupo, especialmente as que possuem baixa visão mais
profunda, recorrem a recursos ópticos para compensar à diminuição visual. Como exemplo,
Silva (2015) aponta a utilização de lentes de aumento e a ampliação do tamanho das letras dos
textos.
Já o segundo grupo engloba as pessoas com baixíssima capacidade de enxergar ou que
não enxergam de forma alguma (cegueira total). Esta, por sua vez, segundo Sá, Campos e
Silva (2007, p. 15) “[...] é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções
elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho,
distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente”. Logo, as
pessoas que se enquadram nesse grupo acabam, em sua maioria, recorrendo ao sistema Braille
como forma de comunicação de leitura e escrita, além de outros recursos tecnológicos,
conhecidos também como Tecnologias Assistivas, as quais serão apresentadas no tópico a
seguir.
Compreendendo o canal visual como tendo grande importância na vida das pessoas, a
sua ausência ou diminuição na capacidade de comunicação visual deve ser compensada
através do aguçamento dos outros sentidos: olfato, paladar e tato. Isso, segundo Silva e
Damasceno (2015), isso se faz necessário porque a deficiência visual dificuldade e/ou
impossibilita que o indivíduo tenha uma percepção sobre a realidade na qual está inserido, e o
aguçamento dos outros sentidos, o tato, uma vez que esse sentido exercerá o papel de “visão”
do indivíduo para toda a vida, captando diferentes formas, texturas, dimensões, dentre outras
características.
Assim, a deficiência visual pode ser uma característica congênita, ou seja, adquirida
durante a gestação ou após o nascimento do bebê, e, também, adquirida, ou seja, oriunda de
alguma citação externa, como um acidente, por exemplo. Em termos gerais, Sá, Campos e
Silva (2007, p. 16) apontam que o campo visual é algo complexo e abrangente, onde a
deficiência visual faz com que cada pessoa desenvolva “processos particulares de codificação
que formam imagens mentais”. A partir desse processo, e com o auxílio das Tecnologias
Assistivas, as pessoas com deficiência visual podem ter uma vida igual a das pessoas que não
possuem a deficiência, tendo, inclusive, uma maior autonomia a partir do seu
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amadurecimento e da sua aceitação enquanto pessoa com deficiência, o que nem sempre
acontece.
A utilização das Tecnologias Assistivas (TA) para as pessoas com deficiência visual
variam de acordo com o tipo de deficiência, ou seja, nem todas as TAs destinadas as pessoas
com baixa visão podem facilitar a vida das pessoas com cegueira e vice-versa. As Tecnologias
Assistivas podem ser compreendidas como recursos que visam dar autonomia e amenizar as
dificuldades de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (SILVA; SILVA, 2013).
Como exemplo, uma simples bengala utilizada por pessoas idosas ou com mobilidade
reduzida é encarada como uma TA, pois lhes possibilita uma maior autonomia em no
desempenho de suas tarefas.
Dentre as TAs mais utilizadas pelas pessoas com deficiência visual está o Sistema
Braille de leitura e escrita, especialmente entre as pessoas com cegueira. O Sistema Braille foi
criado pelo francês Louis Braille (1809-1852) quando Braille ainda era criança que, ao ajudar
o seu pai nos trabalhos da oficina da família, perfurou acidentalmente um dos olhos,
resultando em uma infecção que levou a perca total dos dois olhos, levando-o a ficar cego. Na
ocasião, Braille criou o sistema de leitura e escrita no qual foi batizado com o seu nome e
“baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os números e
outros símbolos gráficos” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 23).
Além do sistema de leitura e escrita em Braille, as pessoas com deficiência visual
dispõem de recursos ópticos e não-ópticos. Os recursos ópticos são mais utilizados por
pessoas que apresentam baixa visão. A exemplo, “recursos ou auxílios ópticos são lentes de
uso espacial ou dispositivo formado por um conjunto de lentes, geralmente de alto poder, com
o objetivo de magnificar a imagem da retina” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 19), sendo
prescritos por um oftalmologista. Já os recursos não-ópticos, podem ser citados a ampliação
das letras que compõem os textos de livros, revistas e afins, a adaptação do mobiliário escolar
para que os alunos com deficiência visual se sintam mais confortáveis, além de softwares que
facilitam a comunicação da pessoa com deficiência.
Nesse sentido, as TAs surgem para subsidiar o desenvolvimento das pessoas que
apresentam algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, não apenas a deficiência visual,
entretanto, em se tratando dos espaços escolares, essas tecnologias nem sempre são utilizadas,
tão pouco são produzidas pelos professores dos alunos com deficiência, podendo contribuir
para as dificuldades no ensino-aprendizagem, levando até mesmo esses alunos a entrarem no
processo de evasão, o que não é difícil de acontecer nas escolas brasileiras. Dessa forma,

Artigos

Ciências Humanas

12824

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

diversos fatores podem contribuir para o sucesso ou o fracasso escolar das pessoas com
deficiência visual, os quais serão discutidos no tópico a seguir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como observado, a inclusão escolar de alunos com deficiência visual ainda há muito
que se conquistar no Brasil, especialmente porque os cursos de formação de professores
pouco dão atenção a essa questão, priorizando, por sua vez, conhecimentos específicos, e
inferiorizando a formação para uma docência inclusiva.
O cenário educacional brasileiro é uma contradição em termos, tendo em vista que as
legislações que contemplam a Educação Especial/Inclusiva estabelecem uma coisa,
entretanto, as leis não são postas em práticas e, quando são postas, nem sempre funcionam
como deveria ser. Nesse sentido, enquanto as legislações brasileiras não são, de fato,
implantadas, surge à necessidade de que os professores tenham uma consciência inclusiva
para não continuar excluindo nenhum tipo de aluno das escolas.
Em se tratando dos alunos com deficiência visual, sabe-se que há uma limitação que
influencia no seu processo educacional, entretanto, ao buscar Tecnologias Assistivas que
subsidiam a permanência desses alunos nas escolas, o professor estará contribuindo para que
as limitações sejam amenizadas ou até mesmo supridas, possibilitando com que esses alunos
possam concluir seus estudos com o mesmo nível de aprendizagem e as mesmas
oportunidades que os alunos que não possuem a deficiência.
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RESUMO: O estudo das territorialidades no Campus Belo Jardim do IFPE” integra as
atividades do Projeto de Pesquisa “Residindo no Campus: territorialidades dos discentes
internos no IFPE – Campus Belo Jardim”, que se propõe a responder o seguinte problema:
“Como se processa a territorialidade dos discentes internos no Campus Belo Jardim?”. O
objetivo geral é de investigar o conjunto de práticas dos alunos (as) internos do Campus Belo
Jardim do IFPE que estejam atreladas ao sentimento de pertencimento do território. Sendo
assim, o estudo se propôs a identificar as ações dos discentes no Campus que estejam
atreladas à apropriação material e ao sentimento de pertencimento desse território. Numa
abordagem qualitativa, foi desenvolvida a coleta de dados mediante a pesquisa documental,
sob a perspectiva teórica da territorialidade desenvolvida na Geografia. Os resultados revelam
a carência de documentos específicos ao grupo de discentes internos. Apontam alguns
aspectos das territorialidades e sinalizam sobre as relações de gênero evidenciadas na moradia
estudantil.
Palavras-chave: internato; território; territorialidade

TERRITORIALITY OF IFPE - BELO JARDIM CAMPUS
ABSTRACT: The study of territoriality of domestic students in IFPE – Belo Jardim Campus
aims to answer the following question: "How does the territoriality of domestic students in
Campus Belo Jardim work?. The overall objective is to investigate the way student behave
and what kind of activities they perform having Campus Belo Jardim IFPE as their residential
quarters. Those actions are linked to the feeling of belonging to the territory. One of its
specific objectives is to identify student´s actions in the campus that are linked to physical
ownership and the sense of belonging to that territory. Therefore, a qualitative approach to
data collection was developed through desk research, from the theoretical perspective of
territoriality developed in geography. The results show lack of specific dorms to the internal
group of students. The results point out some aspects of territoriality and signs on gender
relation struggle evidenced in the student housing.
KEYWORDS: internship; territory; territoriality
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INTRODUÇÃO
O antigo Colégio Agrícola de Belo Jardim, hoje é denominado de Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) - Campus Belo Jardim. O instituto
oferece um programa de internato, que atende as necessidades dos alunos de outras cidades.
Os alunos são distribuídos nos cursos Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroindústria,
Licenciatura em Música, Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem.
Os internos do Campus Belo Jardim em 2016 são dos Estados da Paraíba, Pernambuco e
Alagoas. Além de Belo Jardim, os Campi Vitória de Santo Antão e Barreiros abrangem os
programas internato. Os alunos escolhidos são aqueles que tem renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio.
Os discentes internos passam por uma nova experiência ao vivenciarem esse programa,
afetando assim suas territorialidades. O sentimento de pertencimento ao território faz parte da
territorialidade. A Geografia estuda o território e a territorialidade em diferentes níveis, sendo
do mundial ao local. Território e territorialidade são importantes conceitos dessa ciência,
sendo definidos por vários autores ao longo do tempo.
A teórica Sarita Albagli (2004), ao estudar diversos autores da Geografia, mostra que o
território pode ser entendido como espaço dominado e construído pelas relações de poder. A
territorialidade consiste nas “relações entre um indivíduo ou grupo social e seu meio de
referência [...] expressando um sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de
um dado espaço geográfico.” (ALBAGLI, 2004, p.28).
Assim, a territorialidade é o foco desse trabalho, que está relacionado ao primeiro ano
da pesquisa “RESIDINDO NO CAMPUS: territorialidades dos discentes internos no IFPE –
Campus Belo Jardim” Essa pesquisa, com duração de dois anos, se propõe a responder o
seguinte problema: Como se processa a territorialidade dos discentes internos no Campus
Belo Jardim?
É percebido que os discentes internos manifestam uma territorialidade peculiar ao
Campus, diferente dos demais discentes e servidores, sendo processada no nível individual e
coletivo. Este trabalho objetiva identificar as ações dos discentes no Campus que estejam
atreladas à apropriação material e ao sentimento de pertencimento desse território, mediante a
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pesquisa documental. O estudo dessas territorialidades pode revelar conhecimentos
importantes para o entendimento de comportamentos desses alunos(as) no Campus. Isto é
capaz de fornecer subsídios para a prática docente e assistência estudantil.
A pesquisadora Alessandra Xavier Morais destaca a importância de estudos sobre o
programa de internato no IFPE ao realizar uma pesquisa sobre os internos do Campus Vitória
de Santo Antão (MORAES et al, 2013). Assim, com enfoque na psicologia, seu trabalho
desenvolve questões que afetam a identidade psicossocial desses jovens a partir da nova
realidade de serem internos.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa qualitativa permitiu um aprofundamento da análise de fatos locais, que
repercutem diretamente na vida dos sujeitos (MARTINELLI, 1994). Segundo Chizzotti
(1998) a análise da abordagem qualitativa pode ser direcionada aos significados que os
indivíduos dão as suas ações, no meio ecológico onde constroem suas vidas e relações, à
compreensão do sentido dos atos e das decisões dos atores sociais, ou, ainda, dos vínculos
indissociáveis das ações individuais com o contexto social em que elas ocorrem.
Diante disto, foi escolhida a técnica de pesquisa documental. A pesquisa documental foi
direcionada à coleta de dados dos discentes internos e às ações dos mesmos no Campus.
Assim, foram solicitados documentos institucionais que se referissem aos discentes internos
ao Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) e à Coordenação Geral de
Assistência ao Educando (CGAE).
Desse modo foi obtido acesso aos seguintes documentos: planilhas geradas pelo sistema
Q-acadêmico, referentes ao ano de 2015, sites e fichas de acompanhamento individual dos
discentes internos.
A análise documental consistiu na leitura dos documentos, extraindo os dados
pertinentes à pesquisa da territorialidade. Alguns documentos são sigilosos, portanto
acessados na dependência do Campus, sob orientação e apoio dos responsáveis pelos
arquivos. Os documentos analisados são restritos à comunidade interna do Campus.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A compreensão da dinâmica territorial perpassa pela análise das territorialidades, a
partir delas o território é definido e redefinido. Segundo Claudie Raffestin (1993), o conceito
da territorialidade nasceu com os naturalistas, que desenvolveram a ideia de territorialidade
animal, isto é, a conduta dos seres para a posse e defesa do território contra outros membros
da mesma espécie.
Mas a Geografia desenvolveu outra noção de territorialidade, desvinculada dessa
dimensão animal. Albagli (2004) analisa o conceito da territorialidade a partir de diversos
teóricos, tais como Claudie Raffestin e Milton Santos
O conceito de territorialidade refere-se, então, às relações entre um indivíduo ou
grupo social e seu meio de referência, manifestando-se nas várias escalas
geográficas – uma localidade, uma região ou um país – e expressando um
sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de um dado espaço
geográfico. No nível individual, territorialidade refere-se ao espaço pessoal
imediato, que em muitos contextos culturais é considerado um espaço inviolável.
Em nível coletivo, a territorialidade torna-se também um meio de regular as
interações sociais e reforçar a identidade do grupo ou comunidade. [...] A
territorialidade reflete, então, o vivido territorial em toda sua abrangência e em
suas múltiplas dimensões – cultural, política, econômica e social. [...] É, portanto,
também forma de ampliar o controle sobre um dado território [...]. (p.28-30).

O vivido territorial dos discentes internos do Campus Belo Jardim resulta da
territorialidade em nível individual, que manifesta a apropriação desse território a partir das
experiências particulares. Diversos elementos dão origem à territorialidade em questão, as
relações de poder, o sentimento de pertencimento, a apropriação de um novo território numa
escala local.
Nos territórios há uma gama de territorialidades com dimensões e conteúdos
específicos, de acordo com a escala que pode ser de nível local, regional, nacional ou
internacional (HAESBAERT; LIMONAD, 2007).
A partir das contribuições teóricas sobre territorialidade, o Campus Belo Jardim pode
ser compreendido como território, que surgiu a partir da política pública, com objetivo de
ampliar o acesso da população a educação profissional. Diversas territorialidades atuam sobre
o Campus, dentre elas se destacam as ações dos discentes internos, haja vista o vivido
territorial intenso desses agentes.
A territorialidade desses discentes deve ser analisada, visando a compreensão dos
processos espaciais numa escala local, que aparentemente se resumiria a uma dimensão
individual de apropriação do território, todavia revela os efeitos de uma ampla produção
capitalista do espaço geográfico, inserida nas relações de classe e nos interesses do mercado
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global.
A fundamentação teórica revelou uma carência de estudos sobre os discentes internos
do IFPE, constatou-se apenas trabalhos relacionados a dissertação elaborada por Alessandra
Xavier Morais, com a temática da identidade psicossocial dos adolescentes no regime de
internato do Campus Vitória de Santo Antão (MORAES et al, 2013).
O referido estudo aborda a questão da socialização, com enfoque na separação da
família, mudança de vida, redes e vínculos no ambiente escolar, identidade e projeção de
futuro.
No tocante à pesquisa documental, foram analisadas planilhas geradas pelo sistema Qacadêmico, referentes ao ano de 2015, notícias em sites e fichas de acompanhamento
individual dos discentes internos.
A pesquisa documental se deparou com a ausência de arquivos sobre os discentes
internos. Não há relatórios anuais sobre o internato, nos aspectos pedagógicos, sociais,
psicológicos etc. Alguns dados existem (data de nascimento, renda familiar, recebimento de
bolsa permanência, iniciação científica e extensão, atendimento psicológico), mas ainda não
são discriminados enquanto internos e não-internos.
Outra dificuldade diz respeito a atualização dos dados, apenas foi obtido dados dos
internos de 2015, pois a lista de 2016 não estava atualizada até 31 de Julho de 2016.
Conforme os documentos analisados, estavam matriculados 179 discentes internos no
ano de 2015, sendo 46 mulheres e 133 homens. No ano de 2016 não foram ofertadas vagas ao
gênero feminino. Historicamente o número de homens internos sempre foi maior que o das
mulheres, devido à divisão sexual do trabalho, os cursos técnicos, especialmente em
Agropecuária, não eram oferecidos ou receptivos ao público feminino. A ausência de vagas
para a moradia estudantil de mulheres marca um retrocesso na igualdade de oportunidades
entre os gêneros.
A territorialidade envolve o modo de agir no território dominado, o embate entre
diferentes territorialidades gera conflitos. Por isso, foram analisadas as ocorrências registradas
nas fichas dos discentes internos.
As ocorrências são fatos evidenciados com os alunos do Campus, a partir do momento
que o discente é interno há uma série de regras a seguir, quando o mesmo desobedece uma
regra, toma-se uma advertência. Alguns alunos não se adaptam as regras, são modificações de
territorialidade, em suas residências vivenciam de um modo, no momento que chegam a
residir no Campus irão vivenciar outras regras.
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Esses documentos mostraram que poucas situações foram registradas (Figura 1). Esse
dado isolado não reflete a realidade, na segunda fase da pesquisa, com o uso de entrevistas,
espera-se obter mais dados sobre comportamentos agressivos e contrários às regras da
moradia estudantil.

Figura 1. Ocorrências dos discentes internos no período de fevereiro/2014 a junho/2016.
IFPE, 2016.
Não houveram detalhes dessas situações relatados por escrito, como a motivação e
evolução dos fatos, por exemplo. Assim não há como verificar a relação com a apropriação
física da moradia e o sentimento de pertencimento.
Foram verificadas 11 ocorrências entre os anos de 2014, 2015 e 2016 (1º semestre). Em
2016 o número de ocorrências femininas superou as masculinas, todavia o ano ainda não
finalizou.
Observa-se que as ocorrências não justificam a falta de vagas de moradia para as
mulheres em 2016, haja vista que nos anos anteriores os homens apresentam o dobro de
situações problemáticas.
As ocorrências se referem à embriaguez (18%), agressão física (18%) e saída do
Campus não autorizada (64%), geralmente durante a noite. A territorialidade desses discentes
pode se relacionar nas referidas situações na medida em que o sentimento de pertencimento
esteja incipiente, bem como as relações de poder na apropriação do espaço no internato gerem
as agressões físicas. Essa hipótese não pode ser constatada apenas com números, é necessária
a continuação da pesquisa para estabelecer a influência da territorialidade nas ocorrências. Em
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2015, os 179 internos do Campus Belo Jardim são oriundos de diversos municípios do
nordeste brasileiro, a maior parte vem do Estado de Pernambuco, em seguida Paraíba e
Alagoas.

CONCLUSÕES
A territorialidade é a relação de um grupo ou indivíduo em meio de seu território, a
forma que o ocupam, o poder sobre aquele território. A dinâmica de residir no Campus
manifesta territorialidades. Analisar esse fenômeno não é simples, necessitando de vários
procedimentos metodológicos. A primeira técnica utilizada foi a pesquisa documental.
Existe no Campus Belo Jardim uma grande dificuldade em registrar as ações dos alunos
internos. O acompanhamento desses discentes merece mais atenção, especialmente para a
formação de opiniões contrárias ou favoráveis à moradia estudantil.
A pesquisa documental revelou essa carência e reforçou a necessidade de
procedimentos metodológicos variados para responder o problema da pesquisa em sua
totalidade.
Os dados encontrados revelam alguns aspectos da territorialidade que se pretende
desvendar, como os municípios de origem e as ocorrências. As relações de gênero foram
evidenciadas a partir desses resultados, o que motiva o desenvolvimento de uma perspectiva
bifocal para a pesquisa no futuro.
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RESUMO: Este trabalho trata dos processos de (re) invenção de um dos instrumentos de
trabalho mais comuns do mundo rural brasileiro, desde os primórdios da colonização: o carro
de boi. Focando a região da Bacia Leiteira do Estado das Alagoas, no Nordeste do Brasil,
combinamos diferentes métodos e técnicas de pesquisa, como a bibliográfica e a documental,
para sustentar a seguinte hipótese de trabalho: o carro de boi, antigo veículo a serviço de uma
economia rural de subsistência, que já foi considerado um símbolo do atraso nacional, é
atualmente entendido como a representação de um mundo bucólico que serve como referência
identitária para os sertanejos alagoanos.
Palavras–chave: carro-de-boi, cultura, identidade sertaneja

THE CULTURAL (RE) SIGNIFICATION OF THE OX-CART IN THE
ALAGOAS OUTBACK
ABSTRACT: This paper deals with the processes of (re-)invention of one of the most
common work implements in the Brazilian rural world, ever since the earliest stages of
colonization: the oxcart. Focussing on the Milk Basin region in the State of Alagoas, in
Northeast Brazil, we have combined different research methods and techniques to sustain the
working hypothesis that the ox-cart, from an ancient vehicle at the service of a subsistence
economy that was once held to be a symbol of national backwardness, is nowadays
understood as a representation of a bucolic world which serves as an identity reference to the
people in the Alagoas outback.
KEYWORDS: culture, hinterland’s identity, ox-cart
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objeto o processo de (re) significação cultural de um tipo de
transporte milenar, que remonta à Antiguidade, que foi fundamental na história do Brasil e
ainda presente nos espaços rurais brasileiros: o carro de boi.
Nosso locus de pesquisa é o sertão das Alagoas, Estado do Nordeste brasileiro,
sobretudo entre as cidades do Território da Bacia Leiteira – conjunto de propriedades rurais
dedicadas à produção de leite de gado bovino e seus derivados no semiárido alagoano, onde
se localiza o IFAL – Campus Batalha. Segundo dados do Sistema de Informações Territoriais
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015), a Bacia Leiteira alagoana é formada por
onze municípios: Jacaré dos Homens, Minador do Negrão, Batalha, Cacimbinhas,
Monteirópolis, Palestina, Major Isidoro, Belo Monte, Jaramataia, Olho D’Água das Flores e
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Pão de Açúcar. A esse rol, acrescentamos em nossa pesquisa cidades sertanejas vizinhas da
Bacia Leiteira onde há expressivas manifestações culturais que celebram o carro de boi, como
Santana do Ipanema, Olivença e Inhapi.
Nosso objetivo foi buscar compreender o sentido que as pessoas dão à existência do
carro de boi nesse território alagoano marcado econômica e culturalmente pelo trato com a
pecuária. Para tanto, partimos da seguinte indagação: de que maneira o carro de boi mantém a
sua existência frente ao processo de modernização da bacia leiteira de Alagoas?
Diante das condições de possibilidades que se nos apresentam, sustentamos a seguinte
hipótese de trabalho: o carro-de-boi, antigo veículo a serviço de uma economia rural de
subsistência, que já foi considerado um símbolo de atraso, é atualmente entendido como
representação de um mundo rural que serve como referência identitária para o povo sertanejo
das Alagoas.
MATERIAL E MÉTODOS
Combinando diferentes métodos e técnicas de pesquisa, como a bibliográfica e a
documental, fizemos um levantamento acerca de onde e como acontecem as festas do carrode-boi na região sertaneja de Alagoas. A etapa bibliográfica consistiu em reunir, ler e fichar as
referências históricas, sociológicas e antropológicas que envolvem o carro-de-boi e suas
festas. A investigação documental se concentrou em fontes fotográficas, audiovisuais e em
matérias publicadas em portais de notícias locais, para visualizar as concepções hodiernas do
que representam os carros de boi na paisagem sertanejo-alagoana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Brasil, há um ditado que diz: “Não coloque o carro na frente dos bois”. Quer dizer
que não se deve tomar decisões precipitadas. Independentemente de como a frase possa ser
intepretada, lá está o carro-de-boi figurando no cotidiano dos brasileiros, mesmo apenas como
metáfora. Não é para menos, quando se pensa que o carro-de-boi está intrinsecamente ligado à
história brasileira, desde a colonização lusitana primeva.
Existente no mundo há tempos imemoriais, o carro-de-boi esteve ligado à história das
antigas civilizações orientais. Fez-se presente nas antigas Creta, Grécia e Roma. Chamado de
plaustrum pelos latinos, o veículo foi disseminado pelo Império, chegando à Península
Ibérica. De acordo com Bernardino José de Souza, baseado no estudo de Raphael Altamira
sobre o passado da Espanha, “em meio do magnífico aparelhamento que para lá se trasladou,
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não faltou o modesto instrumento de trabalho que era o plaustrum gemedor” (SOUZA, 1958,
p. 71).
Introduzido pelos portugueses em meados do século XVI, ao veículo foram atribuídas
múltiplas funções no desenvolvimento do Brasil:
Vemo-lo, nas origens da nossa civilização, carreando materiais de construção para o
levantamento das primeiras vilas e cidades, para a edificação das moradias e das capelas, das
fazendas e dos campanários, conduzindo das praias para os povoados as mercadorias que
vinham d'além-mar e carregando para os portos de embarque os dois primeiros produtos da
nossa riqueza — o pau-brasil e o açúcar. Desde esse tempo começa a exercer relevante função
econômica que se prolongaria até os dias que correm (SOUZA, 1958, 173).

Ora, a partir do século XIX, de instrumento indispensável ao trabalho nas cidades e nos
campos, o carro-de-boi começa a ser considerado “ultrapassado”. O processo de
industrialização/modernização desigual do Brasil, em que São Paulo e Rio de Janeiro
compunham o eixo do domínio econômico, cultural e político nacional, transformaria o carrode-boi num símbolo do “atraso nacional”.
Vejamos o caso da capital paulista, onde, em 2005, uma lei derrubou o veto ao carro-deboi, após 111 anos de proibição de sua circulação. No século XIX, a população da cidade de
São Paulo ainda convivia com a presença de animais das mais variadas espécies em todos os
espaços públicos e privados. Segundo Aprobato Filho (2011), durante as feiras de madeira
realizadas semanalmente, cerca de trezentos carros de boi rodavam pela região central da
cidade. Com o crescente processo de urbanização, a partir da década de 1870, isso se tornou
um seriíssimo problema:
O poder público, antes mesmo da lei de 1894, tentara regular o trânsito sempre crescente de
carros de boi. As medidas legais eram tomadas, em grande parte, por causa das reclamações
que começavam a surgir. Havia quem não suportasse os estridentes chiados produzidos pelos
veículos puxados pelos animais. Outros não toleravam o acúmulo de estrume. Em um único
dia, podiam-se recolher mais de 36 carroções do produto. Sem contar que os pesados carros
aos poucos iam destruindo o frágil calçamento da cidade (APROBATO FILHO, 2011).

Ironicamente, os carros de boi que desgraçavam as ruas eram os mesmos que
transportavam os mais pesados materiais de construção da São Paulo moderna. No início do
século XX, com a introdução de veículos como o automóvel, o bonde e o caminhão, o carrode-boi perdeu sua importância como transporte entre os paulistanos, passando a ser
memorado como o símbolo de um Brasil arcaico.
A partir de São Paulo, políticos e escritores ajudaram a consolidar nacionalmente essa
imagem do carro-de-boi como metáfora do passado rural, arcaico e colonial brasileiro. Era
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uma vergonha que ofendia a muitos paulistanos daquela época, que não gostavam de ser
associados aos costumes caipiras. Um dos escritores que tocaram no assunto foi Monteiro
Lobato (1882-1948), que nos anos 1920 escreveu, no livro Mundo da lua e miscelânea:
A conversa na botica versava ontem sobre os Estados Unidos, suas grandezas, seus milhões,
seus arranha-céus, seu Teodoro Roosevelt (...). E degenerava num hino de sofreguidão ao
progresso yankee quando a chiada rechinante de um carro de bois que passava o interrompeu.
E todos, apontando o carro, tiveram a mesma frase: Nós! (...) É isso mesmo. O Brasil é um
carro de boi (LOBATO apud APROBATTO FILHO, loc. cit.).

De certo modo, era como se quisesse ignorar que, ao longo dos tempos coloniais e dos
séculos que se seguiram, “esteve sempre presente o carro-de-bois em toda a mobilização da
nossa riqueza econômica, senão até em toda a nossa evolução social” (SOUZA, 1958, p. 103).
No século XXI, contudo, o carro-de-boi vem experimentando o seu mais recente
processo de (re) significação cultural no Brasil. O primeiro veículo a rodar em terras
brasileiras tem sido transformado em um bem simbólico da cultura popular sertanejonordestina. A constante realização de eventos que celebram o veículo Brasil afora, reforçam
empiricamente essa afirmação.
Elevado à condição de obra de arte, o carro-de-boi se torna, na bacia cultural leiteira
alagoana, uma das residências da tradição sertanejo-nordestina, que não se desfaz porque a
reprodutibilidade técnica da modernidade não foi capaz de tirar o objeto de seu domínio.
Segundo Walter Benjamin, o que define a condição aurática de uma obra de arte é o seu
caráter de culto, isto é, a sua aura de caráter místico:
O que é de importância decisiva é que esse modo de ser aurático da obra de arte nunca se
destaca completamente de sua função ritual. Em outras palavras: o valor único da obra de arte
“autêntica” tem sempre um fundamento teológico, por mais remoto que seja ele pode ser
reconhecido, como ritual secularizado, mesmo nas formas mais profanas do culto do belo
(BENJAMIN, 1980, p. 64).

Para sustentarmos a hipótese da construção do valor de culto de um veículo cada vez
menos utilizado como mercadoria no território sociocultural aqui delimitado, apresentaremos,
a seguir, algumas manifestações que ocorrem na região e analisaremos os discursos a respeito
das mesmas, com o fim de identificar como as mesmas são vistas pelos diversos agentes
envolvidos com suas realizações.
A pioneira alagoana em festas do gênero é Pão de Açúcar, cidade banhada pelas águas
do São Francisco, o “Rio da Integração Nacional”, onde a Festa do Carro-de-boi acontece
todos os anos desde 2002, objetivando estimular o potencial turístico da região ribeirinha. A
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festividade começa com uma missa, e se desenrola com um desfile dos veículos pelas
principais artérias da cidade. Há torcidas organizadas e um corpo de jurados que avaliam
critérios como a habilidade do carreiro, o capricho com os acessórios do veículo e a beleza
dos animais, que são o motor do carro. Quem abre o desfile é a “Rainha do Carro-de-boi”,
acompanhada por cavaleiros e amazonas. Para os idealizadores do evento, em entrevista ao
portal de notícias da Associação dos Municípios Alagoanos (2006), o casal de fazendeiros
Marcondes Araújo e Verônica,
Nós conseguimos mostrar para as novas gerações a importância do carro de boi para a
economia e cultura de nosso povo. É uma maneira de resgatar e manter vivo esse rústico
veículo de transporte que venceu a barreira do tempo e continua presente e útil, fazendo parte
do nosso dia-a-dia. O carro de boi não é uma figura lendária, mas simboliza uma herança
cultural que vem de nossos antepassados longínquos.

Em 5 de setembro de 2010, conforme registrado audiovisualmente pelo cineasta
pernambucano Genaldo Barros, foi realizada uma Festa de Carro-de-boi com uma procissão
entre o povoado Minadorzinho e a cidade de Cacimbinhas, em homenagem a Nossa Senhora
da Penha, com o apoio da Prefeitura Municipal e de alguns fazendeiros locais. No entanto, a
continuidade da festa foi comprometida pelas disputas internas organização, protagonizadas
por famílias que não mais se entendiam.
Em Olivença, a procissão que reúne centenas de carreiros a cada edição acontece todos
os anos desde 2004, seguindo a tradição iniciada pelos carreiros Sebastião “Benevá” e Manoel
Tomaz. Sua décima terceira edição aconteceu em 10 de janeiro de 2015. O cortejo partiu da
uma comunidade urbana chamada Barragem, seguiu conduzindo a imagem do padroeiro São
Sebastião pelas ruas da cidade e percorreu dez quilômetros até o povoado Fazenda Nova. O
evento foi organizado pela paróquia local, com o apoio do comércio e das famílias ligadas à
fundação de Fazenda Nova.
Em Inhapi, a Festa do Carro-de-boi acontece desde 2009. Foi criada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Inhapi, na gestão do presidente José Cícero, que, em virtude das
comemorações dos 30 anos de fundação da entidade, escolheu homenagear o meio de
transporte fundamental na construção da cidade. Segundo o deputado federal Paulo Fernando
dos Santos, o Paulão, “até os tijolos para a construção da igreja foram trazidos por carros de
boi, que também levavam o algodão produzido na região para a Fábrica da Pedra em Delmiro
Gouveia, numa viagem de mais de dez horas” (SANTOS, 2015).
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No último sábado do mês de julho daquele ano aconteceu a 1.ª Festa do Carro-de-boi de
Inhapi, considerada um dos maiores eventos culturais do sertão alagoano. Ainda conforme
Paulão, “José Cícero recorda que esperava de 20 a 30 carros de boi, mas ficou surpreso ao
constatar que 132 deles chegaram à cidade para a comemoração dos 30 anos do sindicato”.
No ano de 2014, a festa adquiriu fama nacional, após ganhar o título de maior encontro
de carros de boi do Brasil, com seiscentos carros de boi participantes, projetando Alagoas ao
lado de Minhas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Goiás e Tocantins, onde são mais
conhecidos os festejos do gênero. A 7.ª edição do evento foi realizada no dia 25 de julho de
2015, reuniu um público de aproximadamente trinta mil pessoas e contou com o apoio da
prefeitura (administrada hoje por José Cícero, criador da festa), do Governo do Estado e da
Nestlé. Para o prefeito, “a dimensão do evento é uma grande conquista dos sertanejos, mas a
sua importância maior está em chamar a atenção para um tradicional meio de transporte,
ajudando a mantê-lo vivo”.
O maior número de participantes das festas de carros de boi no sertão alagoano foi
registrado em 16 de julho de 2015, durante a festa de Senhora Sant’Ana (VIANA, 2015). Mil
quatrocentos e dez carros de boi saíram em procissão transportando um andor com a imagem
da santa padroeira de Santana do Ipanema, do Parque Isaías Vieira Rêgo, onde se localiza a
sede da Associação dos Carreiros do Sertão, até o centro da cidade. Havia romeiros dos
municípios de Olivença, Monteirópolis, Canapi, Inhapi, Dois Riachos e Senador Rui
Palmeira.
Segundo um dos dois párocos da cidade, padre Adauto Vieira, a procissão remonta ao
ano de 1815, quando os fundadores da cidade, os irmãos Martins e Pedro Vieira Rêgo,
difundiram sua devoção pela santa. Daí ele ressaltar o caráter religioso que é comum em todas
essas festas: “A religiosidade nessas festas é impressionante. Estamos muito felizes com a
edição deste ano. Esse alto número de carreiros mostra que as pessoas ainda são sensíveis ao
caráter religioso da festa, e não apenas à questão folclórica”.
O discurso do poder público estadual foi representado na fala do secretário de Estado da
Agricultura, Pesca e Aquicultura, que declarou:
O governador Renan Filho me pediu que viesse até Santana para declarar nosso apoio ao povo
sertanejo e suas tradições. Festas tradicionais como esta não podem jamais desaparecer.
Devem crescer e servir de exemplo às futuras gerações. Essa é uma tradição que deve ser
mantida e honrada como patrimônio cultural do homem do semiárido.

Artigos

Ciências Humanas

12840

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

A fala de Cleide Souza Ferraz, presidenta da Associação dos Carreiros do Sertão, traz a
ênfase que caracteriza o fato de o carro-de-boi obter devoção religiosa entre a comunidade
sertaneja: “Os carreiros estão muito felizes. Entregamos nosso destino mais uma vez nas mãos
de Sant’Ana e tenho certeza de que ela vai continuar nos abençoando”.
No seu conjunto, as opiniões expressas pelos agentes culturais envolvidos com a
realização desses eventos, dotados de um sentido também religioso, indicam a emergência de
uma formação discursiva (FOUCAULT, 1986) marcada pela compreensão de que o carro-deboi se constitui num signo/símbolo da cultura popular sertanejo-alagoana, que se expressa em
termos de “tradição” e “autenticidade”.
CONCLUSÕES
A realização das festas de carreiros e de carros de boi, fenômeno cada vez mais presente
nas áreas rurais do Brasil, têm sido o eixo do processo de criação de um novo significado para
o veículo. Tais ações têm sido um recurso dos sertanejos na luta contra a homogeneização
imposta pela globalização cultural, pois preservam as identidades locais como núcleos
resistentes ao processo homogeneizador.
No caso específico do sertão alagoano, onde o trato com o gado leiteiro é a atividade
econômica fundamental e o veículo ainda seja utilizado para o carreto, uma das finalidades
mesmas de quando rodou pela primeira vez nestas terras, o carro-de-boi existe/resiste
hodiernamente sendo encarado principalmente como um instrumento de devoção religiosa, de
integração regional, com potencial para o desenvolvimento turístico, cultural e econômico da
bacia cultural leiteira de Alagoas, constituindo-se num dos dos mais representativos símbolos
identitários da comunidade sertanejo-alagoana.
REFERÊNCIAS
ALVES, E. P. M. A Economia Simbólica da Cultura Popular Sertanejo-Nordestina.
Maceió: Edufal, 2011.
APROBATO FILHO, N. ‘Tem boi na linha’, Revista de História da Biblioteca Nacional, 1
ago. 2011. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/tem-boi-nalinha>. Acesso em: 30 set. 2016.

Artigos

Ciências Humanas

12841

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ASSOCIAÇÃO

DOS

MUNICÍPIOS

ALAGOANOS.

2006.

Disponível

em:

<http://portal.cnm.org.br/ama-al/constitucional/noticia.asp?iId=36308>. Acesso em: 25 out.
2015.
BARBOSA, R. R. ‘Tempos e movimentos: uma breve digressão cultural dos carros de bois no
território goiano’, Revista Mirante, Dezembro, 2014. pp. 168-183.
BENJAMIN, W. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo:
Abril Cultural, 1980.
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
MACHADO, M. C. T. ‘(Re)significações culturais no mundo rural mineiro: o carro de boi do trabalho ao festar (1950-2000)’, Revista Brasileira de História, Jun. 2006. p. 25-45.
SANTOS, P. F. A festa do carro de boi em Inhapi. 2015. Disponível em:
<http://www.historiadealagoas.com.br/a-festa-do-carro-de-boi-em-inhapi/>. Acesso em: 25
out. 2015.
SISTEMA

DE

INFORMAÇÕES

TERRITORIAIS.

2015.

Disponível

em:

<http://sit.mda.gov.br>. Acesso em: 25 out. 2015.
SOUZA, B. J. Ciclo do carro de bois no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1958.
VIANA, P. Procissão leva 1.410 carros de boi às ruas de Santana do Ipanema. 2015.
Disponível

em:

<http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticias/2015-1/7/procissao-leva-1-410-

carros-de-boi-as-ruas-de-santana-do-ipanema>. Acesso em: 25 out. 2015.

Artigos

Ciências Humanas

12842

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

AS
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS
NO
ENTRE A RESISTÊNCIA E O RECONHECIMENTO

BRASIL:

Joallan Cardim Rocha1 , Eslania Correia dos Santos 2, Isla Correia dos Santos 3, Pedro
Agnaldo Santos de Ataíde, Josenias da Silva Sampaio Junior 5
1

Professor de Sociologia - IFAL. e-mail: joallanrocha@hotmail.com ; 2Discente do curso técnico integrado em
Meio Ambiente - IFAL. Bolsista PIBIC do IFAL. e-mail: eslaniacorreia11@gmail.com; 3Discente do curso
técnico integrado em Meio Ambiente - IFAL. Bolsista PIBIC do IFAL. e-mail: islacorreia940@gmail.com;
4
Discente do curso técnico integrado em Meio Ambiente - IFAL. Bolsista PIBIC do IFAL. e-mail:
pedroifal@hotmail.com; 5Discente do curso técnico integrado em Meio Ambiente - IFAL. Bolsista PIBIC do
IFAL. e-mail: likesvendas@hotmail.com.

RESUMO: O presente artigo é resultado da primeira etapa da pesquisa PIBIC 2016-2017,

“Diagnóstico socioeconômico da comunidade Quilombola Tabuleiro dos Negros
(Penedo)”. Trata-se de uma pesquisa de carater qualitativo e exploratória que envolve os
seguintes métodos e tecnicas: revisão bibliográfica, trabalho de campo, observação direta,
realização de entrevistas e aplicação de questionário socioeconómico e cultural na
comunidade. As comunidades quilombolas são grupos remanescentes de um processo
histórico, social e cultural que se iniciou nos tempos da escravidão e que detém uma
identidade cultural própria. Os remanescentes de antigos quilombos: “mocambos”,
“comunidades negras rurais”, “comunidades quilombolas” ou “territórios de preto”, possuem
um patrimônio territorial e cultural inestimável e em grande parte desconhecido pelo Estado,
pelas autoridades e pelos órgãos oficiais. Muitas destas comunidades ainda mantém tradições
que seus antepassados trouxeram da África, como a agricultura, a medicina, a religião, a
mineração, as técnicas de arquitetura e construção, o artesanato, os dialetos, a culinária, a
relação comunitária de uso da terra dentre outras formas de expressão sócio- cultural.
Palavras–chave: quilombos, identidade, reconhecimento.

QUILOMBOLAS
THE
COMMUNITIES
IN
BETWEEN THE RESISTANCE AND RECOGNITION

BRAZIL:

ABSTRACT: This article is the result of the first stage of the research PIBIC 2016-2017,
"community socioeconomic diagnosis Quilombo Board of Negros (Penedo)." The research
involves a process of literature review, field work, direct observation, interviews and
application of socio-economic and cultural survey in the community. Quilombo communities
are remaining groups of a historical, social and cultural process that began in the times of
slavery and which has a own cultural identity. The remnants of old quilombos, "hovels",
"rural black communities", "rural black communities", "quilombo communities" or "black
areas" have the same invaluable territorial and cultural heritage and largely unknown by the
State, authorities and official bodies. Many of these communities still maintains traditions that
their ancestors brought from Africa, such as agriculture, medicine, religion, mining,
architecture and construction techniques, crafts, dialects, cuisine, community relationship of
land use from other forms of cultural expression.
KEYWORDS: quilombos, Recognition, identity.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado da primeira fase da pesquisa PIBIC/2016, “Diagnóstico
socioeconômico da comunidade Quilombola Tabuleiro dos Negros (Penedo)”. A pesquisa
envolverá um processo de revisão bibliográfica, pesquisa de campo, observação direta,
realização de entrevistas e aplicação de questionário socioeconómico e cultural na
comunidade. A obtenção de dados e informações sobre as comunidades quilombolas
fundamentais para realização de diagnósticos, compreensão da realidade e para o
planejamento de políticas públicas. Nesse sentido, esta pesquisa busca identificar o perfil
socioeconômico, cultural, bem como levantar as necessidades especificas da Comunidade
quilombola Tabuleiro dos Negros, localizada no municipio de Penedo-Alagoas.
O objetivo do artigo, a partir de uma revisão bibliográfica, é discutir a questão
quilombola na atualidade, abordando a evolução do conceito de “quilombo” e como as
legislações brasileiras, sobretudo a Constituição de 1988 abordou os territórios quilombolas.
Por fim analisaremos os impactos e transformações nas políticas públicas para as
comunidades quilombolas, após o impedimento definitivo de Dilma Roussef e a chegada à
presidência da república de Michel Temer.
MATERIAL E MÉTODOS
As comunidades quilombolas são grupos remanescentes de um processo histórico,
social e cultural que se iniciou nos tempos da escravidão e que detém uma identidade cultural
própria (MOURA, 1987). Segundo o Programa Brasil Quilombola, "as comunidades se
constituíram a partir de uma grande diversidade de processos", e as define como "grupos
étnicos raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais especificas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida" (Decreto N° 4.887, 20 de
novembro de 2003).
A Constituição Federal de 1988 reconheceu pela primeira vez a existência das
comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, 100 ans após o fim da escravidão. No
Brasil, os remanescentes de antigos quilombos: “mocambos”, “comunidades negras rurais”,
“quilombos contemporâneos”, “comunidades negras rurais”, “comunidades quilombolas” ou
“territórios de preto”, possuem um patrimônio territorial e cultural inestimável e em grande
parte desconhecido pelo Estado, pelas autoridades e pelos órgãos oficiais. Muitas destas
comunidades mantem ainda tradições que seus antepassados trouxeram da África, como a
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agricultura, a medicina, a religião, a mineração, as técnicas de arquitetura e construção, o
artesanato, os dialetos, a culinária, a relação comunitária de uso da terra dentre outras formas
de expressão cultural (SANZIO, 2006).
No período colonial os quilombos se desenvolveram como a prinicpal forma de
resistência dos negros escravizados. Retirados da sua terra natal e trazidos à força para o
território brasileiro para trabalhar nas grandes fazendas, nos engenhos e garimpos, os negros
escravizados organizavam-se de diversas maneiras em rejeição ao sistema de escravidão no
qual foram submetidos.
Segundo estudos realizados por Clóvis Moura, a sociedade brasileira se formou através
de uma contradição fundamental, sensores versus escravos, as demais contradições sendo
decorrentes desta. A violência seria um aspecto central do sistema escravista, “pela sua
posição no espaço social, para dinamizá-la tem de negá-la, já que não lhe oferecem
possibilidades de ascensão capaz de modificá-la. Está necessidade é que leva o escravo a se
organizar em movimentos ou grupos de negação ao sistema” (MOURA, 1986, p.11).
Outra questão analisada por Moura (1986) era a condição da vida do negro na
sociedade, durante e depois da escravidão, no que se refere ao acesso à terra. A lei de terras de
1850 foi um fator excludente para a maioria dos negros, pois uma vez libertos saíam das
senzalas sem a oportunidade de ocupar terras e se tornar lavradores independentes. Isso os
obrigava a continuar trabalhando para seus senhores. Portanto, a criação dessa lei contribuiu
apenas para a manutenção das hierarquias sociais e raciais já existentes.
Segundo a definição do Conselho Ultramarino em 1740, os quilombos eram “toda
habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados nem se achem pilões nele” (REIS, 2008, p.347). Porém, as
pesquisas recentes têm revelado as diversas origens das comunidades de quilombo localizadas
em todo território brasileiro.
A atualização e ampliação do conceito de quilombo a partir das práticas de significação
das comunidades quilombolas, que lutam pelo acesso à terra, permite uma superação do
binômio fuga-resistência e abrange as mais variadas situações de ocupação territorial
ensejadas por esses grupos (Schmitt; Turatti; Carvalho,et al.2002).
A formação desses grupos ocorreu por diversos fatores como: fugas com ocupação de
terras livres e geralmente isoladas de difícil acesso; heranças ou doações; recebimento de
terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, permanência nas terras que
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ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades; compras de terras, tanto durante
a atuação do sistema escravista quanto após a abolição.

Comunidades quilombolas certificadas (por região)
Sudeste
14%
Centro-Oeste
5%
Norte
12%

Nordeste
62%

Sudeste

Centro-Oeste

Sul
7%

Norte

Sul

Nordeste

Figura 1. Elaboração própria em base aos dados disponíveis no site da Fundação Cultural Palmares:
http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551.

Percebe-se que a identidade quilombola apresenta-se vinculada às formas como esses
grupos relacionam-se com seu território, assim como sua ancestralidade, tradições e práticas
culturais, numa relação em que o território e identidade seriam indissociáveis. A presença de
uma territorialidade específica desses grupos relaciona-se à ocupação da terra baseada no uso
comum e vem sendo construída em face de trajetórias de afirmação étnica e política
(ALMEIDA, 2002). A garantia constitucional dos direitos quilombolas permite desconstruir a
ideia de que os quilombos são reminiscencias do passado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Brasil, segundo dados da Fundação Cultural Palmares, existem aproximadamente
2.849 comunidades remanescentes de quilombos, destas, 2.401 receberam o documento de
certificação. Estamos falando de cerca de 214 mil famílias que totalizam aproximadamente
1,1 milhão de quilombolas em todo o Brasil. Como indica o gráfico abaixo, cerca de 62%
destas comunidades se encontram no nordeste brasileiro, em particular nos estados da Bahia e
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Maranhão, com 597 e 474 comunidades respectivamente. No entanto, menos de 6% destas
comunidades possuem a propriedade coletiva dos territórios, ou seja, apenas 164
comunidades quilombolas receberam o título da terra (16 mil famílias).
Uma das grandes heranças do passado escravocrata é a forma como as elites e o Estado
brasileiro se relaciona com os territórios quilombolas. Uma combinação de silêncio, descaso e
desrespeito aos direitos de milhões de brasileiros que resistem e sobrevivem em condições de
extrema pobreza, mas, seguem lutando pela preservação dos seus territórios e a valorização de
suas manifestações culturais.
As políticas públicas e o reconhecimento formal pela constituição só ocorreram 100
anos após o fim da escravidão, no entanto, o acesso aos direitos, o processo de certificação32 e
sobretudo, a titulação33 dos territórios remanescentes de quilombos ainda representa um
desejo e um sonho cada vez mais distante para a grande maioria da população que reside
nesses territórios.
O Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê: “aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos”. Depois de 28 anos de aprovada a constituição, aproximadamente 93% das
famílias quilombolas ainda esperam do estado brasileiro esta reparação histórica.
32

Segundo o INCRA “é a própria comunidade que se auto reconhece “remanescente de quilombo”. O amparo
legal é dado pela Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, cujas determinações foram
incorporadas à legislação brasileira pelo Decreto Legislativo 143/2002 e Decreto Nº 5.051/2004. Cabe à
Fundação Cultural Palmares emitir uma certidão sobre essa autodefinição. O processo para essa certificação
obedece norma específica desse órgão (Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 98, de 26/11/2007). Para
acessar a política de regularização de territórios quilombolas, as comunidades devem encaminhar uma
declaração na qual se identificam enquanto comunidade remanescente de quilombo à Fundação Cultural
Palmares, que expedirá uma Certidão de Autoreconhecimento em nome da mesma. (Fonte: Disponível em:
http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas).
33
A Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas afirma que “Por força do Decreto nº
4.887, de 2003, o Incra é o órgão competente, na esfera federal, pela titulação dos territórios quilombolas. Os
estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência comum e concorrente com o poder federal para
promover e executar esses procedimentos de regularização fundiária [...]. Com base na Instrução Normativa 57,
do Incra, de 20 de outubro de 2009, cabe às comunidades interessadas encaminhar à Superintendência Regional
do Incra do seu Estado uma solicitação de abertura de procedimentos administrativos visando à regularização de
seus territórios. Para que o Incra inicie os trabalhos em determinada comunidade, ela deve apresentar a Certidão
de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos, emitida pela Fundação
Cultural Palmares. A primeira parte dos trabalhos do Incra consiste na elaboração de um estudo da área,
destinado à confecção do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território. Uma segunda
etapa é a de recepção, análise e julgamento de eventuais contestações. Aprovado em definitivo esse relatório, o
Incra publica uma portaria de reconhecimento que declara os limites do território quilombola. A fase seguinte do
processo administrativo corresponde à regularização fundiária, com desintrusão de ocupantes não quilombolas
mediante desapropriação e/ou pagamento de indenização e demarcação do território. O processo culmina com a
concessão do título de propriedade à comunidade, que é coletivo, pró-indiviso e em nome da associação dos
moradores da área, registrado no cartório de imóveis, sem qualquer ônus financeiro para a comunidade
beneficiada. (Fonte: Disponível em: http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas).
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Sob os governos do PT, as comunidades quilombolas não conquistaram
efetivamente o seu direito a terra e território. A aliança desse partido com os setores mais
retrógrados da política brasileira, representados pelo agronegócio (usineiros, grandes
produtores de soja e criadores de gado) se tornou um enorme obstáculo no processo de
titulação e demarcação dos territórios remanescentes de quilombos.

Figura 2. Fonte: Disponível em: http://comissaoproindio.blogspot.com.br/2015/11/primeiratitulacao-de-terra-quilombola.html

O governo temer e os direitos das comunidades quilombolas
Com a chegada de Michel Temer ao poder através de uma manobra golpista do
congresso brasileiro, as comunidades quilombolas já começam a sofrer inúmeros
retrocessos. O corte de verbas do INCRA, órgão responsável pelo processo de titulação
dos territórios vai impactar negativamente na tramitação de quase 1519 processos de

Artigos

Ciências Humanas

12848

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

titulação de terras quilombolas. Além de enfrentar a voracidade do agronegócio, estas
comunidades quilombolas enfrentam a morosidade dos órgãos estatais.
A Fundação Cultural Palmares, antes vinculada ao Ministério da Cultura, agora
está sob controle do Ministério da Educação, cujo ministro é filiado ao DEMOCRATAS,
partido reconhecido por suas ações contrárias às políticas de reparação histórica do povo
negro, como as cotas raciais e a titulação dos territórios quilombolas. Em nota, a
CONAQ (Coordenação nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas) afirma que:
O Brasil foi o último país das Américas a abolir o regime escravocrata, com
uma falsa ‘abolição’ que ‘deu’ a liberdade aos negros (as), mas não lhes
garantiu direitos fundamentais, como acesso à terra, à moradia, educação,
enfim, às condições necessárias que permitissem exercer uma cidadania de
fato [...] Esse cenário apresenta riscos reais de um retrocesso sem
precedentes para os direitos humanos, civis e sociais, quando as políticas
públicas sociais são leiloadas pelo Presidente Interino Michel Temer no
Brasil [...].A Pauta de demarcação de Territórios Quilombolas na agora
Secretaria Especial de Cultura, subordinada ao Ministério da Educação sob o
comando do DEM, é a certeza que nenhuma titulação irá avançar. Pelo
contrário: tememos perder o pouco que conquistamos nesses longos anos de
luta, posto que o DEM, juntamente com a Bancada Ruralista, é contra os(as)
quilombolas, uma vez que, além de seus interesses próprios, defende o
agronegócio, os grandes latifúndios, empresas e, consequentemente, a não a
permanência das comunidades tradicionais nos territórios quilombolas […]
Tememos que diante do cenário político atual, no qual os direitos do povo
são ‘revistos’, isto é, retirados para atender aos interesses dos que sempre
foram privilegiados - com a ‘agilidade’ do Congresso e Senado em votar
pautas de seus interesses -, recaia sobre nós quilombolas a conta desses
acordos para a possível governabilidade do Presidente Interino Michel
Temer”
(Fonte:
Disponível
em
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arqui
vos/nota_da_conaq.pdf) .

 Com o governo Temer, o MEC terá atribuição para certificar e reconhecer novas
comunidades, ou seja, novas travas e obstáculos serão impostos. A extinção da SEPPIR
(Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), , cujas competências foram
transferidas para o Ministério da Justiça, comandado pelo PSDB, ameaça seriamente
programas sociais como o Brasil Quilombola.
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CONCLUSÕES
O Estado Brasileiro demorou 100 anos para reconhecer a importância do território
quilombola. Apenas com a Constituição de 1988 o Estado Brasileiro assegurou pela primeira
vez o direito à terra aos quilombolas, o que permitiu o reconhecimento da propriedade
definitiva e seus respectivos títulos, cabendo ao Governo Federal valorizar as manifestações
culturais de matriz africana.
A Constituição de 1998 no artigo 68, define que, “Aos remanescentes das
comunidades que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988). Na seção II da mesma
Constituição no Art.225 consta que o “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultural nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988).
No entanto, os programas sociais implementados nos ultimos anos, como o “Brasil
Quilombola”, ainda que tenham significado pequenos avanços, não resolveram os
grandes problemas que afetam as comunidades quilombolas. A ampla maioria destas
comunidades convivem com a falta de direitos essenciais, como a falta de saneamento,
falta de escolas, creches e postos de saúde, dificuldades de acesso ao transporte, entres
outros. Segundo diagnóstico do governo do estado de Alagoas, onde se encontra 67
comunidades certificadas, 75% das famílias quilombolas vivem em situação de extrema
pobreza e dependem diretamente do programa social Bolsa Família para sobreviver; 53%
destas famílias não possui agua encanada; 82% não possui esgotamento sanitário e 77%
não possui coleta de lixo adequada.
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RESUMO: Pretende-se apresentar contribuições para articular o pensamento de Gaston
Bachelard com a tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade, a partir da obra O Novo Espírito
Científico. O estudo constitui-se de uma pesquisa qualitativa, iniciando com a revisão
bibliográfica desta obra bacherladiana e de temas relacionados às perspectivas do fazer
ciência no século XXI. Por meio de entrevistas, propõe-se uma discussão sobre o
entendimento do que é ciência e tecnologia na sociedade de Manaus. As análises dos dados
revelam que a compreensão sobre as questões levantadas está diretamente relacionada a
aspectos culturais e à lógica da eficácia tecnológica. As conclusões direcionam a compreender
a ciência e a tecnologia em um contexto mais crítico, realista e humano, desta forma
reafirmando o papel da sociedade nesse processo.
Palavras–chave: espírito científico, racionalismo aplicado, ruptura

THE CONTRIBUTIONS OF BACHELARDIAN TO DISCUSS THE
RELATIONSHIP OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN
MANAUS CITY
ABSTRACT: It is intended to provide input to articulate the thought of Gaston Bachelard
with Science triad, Technology and Society, from the book The New Scientific Spirit. The
study consists of a qualitative research, starting with the literature review of this
bacherladiana work and issues related to the prospects of doing science in the twenty-first
century. Through interviews, we propose a discussion on the understanding of what science
and technology in Manaus society. The analysis of data shows that the understanding of the
issues raised is directly related to cultural aspects and the logic of technological efficiency.
The findings direct to understand science and technology in a more critical, realistic and
human context, thus reaffirming the role of society in the process.
KEYWORDS: scientific spirit, rationalism applied, disruption
INTRODUÇÃO
Vive-se a era da informação e do conhecimento, com o desenvolvimento de novas e
diferentes tecnologias que têm a prerrogativa de expandir a capacidade humana e promover a
comunicação entre todos. São evidentes as influências e benefícios da ciência e tecnologia
para a sociedade. Porém, pouco se discute sobre a importância e o papel da sociedade neste
processo, considerando que esta mesma ciência, por vezes, se isolou de reflexões que dizem
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respeito ao ser humano e, principalmente, sobre as bases que fundamentam o progresso
tecnológico.
O desafio nas discussões atuais é compreender a ciência e a tecnologia em um contexto
mais crítico, realista e humano. A sua ênfase deve convergir para a promoção humana,
reafirmando o papel da sociedade nesse processo, e não dirigir a produção dos artefatos para a
tradicional lógica da eficácia tecnológica. Diante do exposto, apresentamos a reflexão diretora
deste estudo: Quais as influências da tecnologia para se pensar a ciência no século XXI em
Manaus? A bases dessas reflexões será fundamentada pelo pensamento do filósofo francês
Gaston Bachelard, com base na obra O Novo Espírito Científico (1985), no sentido de pensar
a ciência como um processo em construção.
O NOVO ESPÍRITO CIENTÍFICO E A CIÊNCIA NO SÉCULO XXI
Falar sobre a ciência no século XXI nos evoca dialogar como a História da Ciência
(HC), que se constitui de um processo em construção, formado por uma pluralidade de
tendências, paradigmas e escolas que se desenvolveram em um dado contexto e que, ao longo
da história, continuam influenciando a formação do pensamento científico. Não é objetivo
deste trabalho abordar esta centralidade, principalmente considerando os inúmeros aspectos
que a discussão envolve, mas elencar particularidades no que diz respeito às influências da
epistemologia bachelardiana para se pensar a ciência no século XXI.
Todavia, também gostaríamos de ressaltar que pensar a ciência contemporânea e seu
processo de construção não é uma atividade trivial. Segundo Alfonso-Goldfarb (1994), as
origens da HC é algo complexo, pois não se trata a priori de uma justaposição de conceitos ou
da associação dos mesmos. Sobre seus aspectos históricos, ainda pouco se sabe sobre a
História da Ciência; e o que se desenvolveu no interior da ciência possui relações mais
intrínsecas com a Filosofia do que com a própria História. Por isso, o resultado dessas
acepções é uma História da Ciência complexa e multifacetada, mas de extrema importância
para pensar a ciência moderna, por sua vez a ciência oriental e todo o seu processo evolutivo.
Neste sentido, olhar o passado não significa tão somente resgatar aspectos históricos,
mas compreender, por exemplo, as dimensões humanas, políticas e culturais que contribuíram
para a formação do pensamento científico neste século. Como campo do conhecimento, a
ciência, tal como conhecemos hoje, busca articular diferentes saberes para realizar uma
análise crítica de sua própria existência.
[...]. Pois é preciso que se olhe para a ciência de forma histórica e
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filosófica; mas também para história de forma filosófica e científica; e,
ainda, saber enxergar a filosofia de maneira histórica e científica para
afinar os instrumentos de que se vale a História da Ciência em seu
trabalho (ALFONSO-GOLDFARB, 1994, p. 87)

A História da Ciência, então, tem sua ressignificação de maneira contextualizada,
preocupando-se não apenas em apresentar fatos científicos, mas sobretudo os valores sociais,
políticos e econômicos intrínsecos a esse processo. Seja na Filosofia, Matemática ou na
Antropologia, por exemplo, emerge um campo original de pesquisas que, direta ou
indiretamente, dialogam para compreender suas raízes, fundamentar seus processos e,
também, romper com velhos pressupostos e assim dialogar com um processo evolutivo.
Do pensamento clássico às ciências contemporâneas, a importância de pensar a
História da Ciência legitima-se nas possibilidades de estudos e relações entre o passado e o
presente. Seja o pensamento clássico de Aristóteles, Talles de Mileto e Anaximander; a
ciência moderna proposta por Galileu, Pitágoras e Isaac Newton; ou os contemporâneos
Gaston Bacherlard, Thomas Kuhm, Karl Popper ou Bruno Latour – todos esses teóricos e
cientistas nos possibilitam olhar as origens da ciência, perceber contextos e a evolução do
pensamento científico. O desafio é refletir como cada comunidade científica e cada época
construiu seus campos de observação, identificação, pesquisa e explicação dos
conhecimentos.
É a partir desta atitude, de olhar a ciência sobre diferentes aspectos, que este trabalho
aborda o Novo Espírito Científico, modelo proposto por Gaston Bachelard (1985). Antes de
tratar de sua obra, alguns elementos são fundamentais para entender o pensamento deste
teórico e poeta francês. Nascido em 27 de junho de 1884, em Champagne, Paris, viveu entre a
transição dos séculos XXIII e XIX, sendo influenciado pelas revoluções do pensamento
científico e rompimentos com o pensamento clássico (BARCELLOS; SANTOS, 2010).
Com uma produção intensa, sua obra divide-se em diurna, que trata das produções de
cunho científico, das quais podemos destacar: Ensaio sobre o conhecimento aproximado, A
formação do espírito científico, A filosofia do não, Racionalismo aplicado e O materialismo
racional; e as obras noturnas, que mostram a face poeta de Gaston, como exemplos: A
Psicanálise do fogo, A água e os sonhos - Ensaio sobre a imaginação da matéria, Ar e os
sonhos, A poética do espaço e A Poética do desvaneio.
A partir de suas proposições, este pensador inaugura um modo novo de discursividade,
pautado numa polarização epistemológica, que visa refletir sobre o passado da ciência a partir
de sua atualidade. Conforme citado anteriormente, a obra de Barchelard encontra-se no
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contexto da revolução científica promovida no início do século XX pela física quântica, bem
como pela teoria da relatividade, formulada pelo físico alemão Albert Einstein. Sua base
acadêmica procurou estudar o significado epistemológico desta ciência então nascente,
buscando fornecer-lhe uma filosofia compatível com a sua novidade (FILHO, 2010).
No início do século XIX, Bachelard propõe um novo olhar para a ciência, estruturada
em uma polarização epistemológica, sendo esta realista e idealista, empirista e racionalista; ao
mesmo tempo exercendo uma relação dialética entre teoria e prática. Importante destacar que
não se trata de um dualismo, mas de reconhecer a alternância de pensar a dinamicidade do
conhecimento para a legitimação do fazer científico (LIMA; MARINELLI, 2011).
Esse novo olhar sobre os problemas científicos contemporâneos é a base para o
racionalismo aplicado de Bachelard (1986). Surge a partir do momento em que o racionalismo
e o empirismo, filosofias que fundamentavam as teorias científicas dos séculos XVII ao XIX,
não conseguiam mais explicar as ciências vigentes na sua complexidade e fugacidade.
Até então, o racionalismo ou o empirismo eram visto de um modo excludente. Para
Bachelard, a atividade científica solicita um racionalismo aplicado, com a autonomia do
pesquisador para a construção do objeto metodológico. Também evoca que o empirismo e o
racionalismo tenham um diálogo constante: “se ela experimenta, é preciso raciocinar; se ela
raciocina, é preciso experimentar” (BARCHELARD apud BARBOSA, 2003, p. 33).
Bachelard crítica as concepções que dão continuidade à tradicional forma de pensar a
História das Ciências, introduzindo a categoria de ruptura para assinalar a dupla
descontinuidade histórica e epistemológica que na mesma se verifica. É nesse contexto que
nasce o conceito de ruptura, e que fundamenta grande parte de sua obra. Na análise deste
teórico, o conhecimento verdadeiro se dá na ação dialética e não na continuidade, onde cada
saber constituído tem sua duração particular. Ele faz uso da expressão “obstáculos
epistemológicos” para se referir ao processo de falta de evolução, regressão, estagnação e
inércia. Para este teórico, o ato de conhecer somente se acontece quando o “oposto a um
conhecimento anterior, desfazendo conhecimentos deturpados e, no ensaio de sobrepujar os
obstáculos que intervirem a própria organização do saber” (BARCELLOS; SANTOS, 2010).
Afinal, perguntamo-nos: – O que fundamenta o espírito científico proposto por
Bachelard? Recorrendo à obra, o mesmo nos mostra que “é essencialmente uma retificação do
saber, um alargamento dos quadros do conhecimento. Julga o seu passado condenando-o. A
sua estrutura é a consciência dos seus erros históricos (BACHELARD, 1985, p. 120).
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Retomando alguns aspectos históricos, a epistemologia bachelardiana rompe como
pensamento clássico, que por ora tem suas bases fundamentadas na compreensão do senso
comum e do universo das ciências como algo imperceptível às ciências anteriores. A ruptura
epistemológica entre a ciência contemporânea e o senso comum é um traço característico da
teoria proposta por Bachelard (FILHO, 2010; TERNES, 1997).
O novo modelo de discursividade de Barchelard sugere que o conhecimento científico
só tem legitimação se questionado e receber validação de uma comunidade. A construção
solitária, solipsista, não se constitui um trabalho científico. O conhecimento científico, então,
é constituído na troca ocorrida entre o sujeito e o objeto, onde a existência se faz presente
como as próprias interpretações que legitimam o saber (BACHELARD, 1996).
O cientista precisa estar inserido na cultura e deixar-se fundir por ela. Neste aspecto, o
verdadeiro saber se dá por meio da observação, da investigação e discussão do pesquisador
com o meio. E essa discursividade também requer um cumprimento ao modelo de ruptura
bachelardiana: “Para confirmar cientificamente a verdade, é preciso confrontá-la com vários e
diferentes pontos de vista” (BULCÃO, 2013, p.8).
Em essência, o novo espírito científico constitui-se de uma atitude que compreende a
observação científica paradigmática, no sentido de confirmar ou infirmar uma tese anterior. A
ação científica, por sua vez, constitui-se de um racionalismo aplicado, em que realismo e
racionalismo permutam. Essas são as bases para o novo fazer científico inaugurado por
Barchelard, com o objetivo de “projetar uma luz que dissipa as obscuridades de
conhecimentos incompletos” (BACHELARD, 1985, p. 94).
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, a partir de uma atividade proposta
durante a disciplina de História da Ciência, do Programa de Mestrado Profissional em Ensino
Tecnológico do IFAM, no primeiro semestre de 2016. Quantos aos aspectos metodológicos,
utilizou-se entrevistas como instrumentos de coleta, dividindo a reflexão principal em duas
perguntas: “O que é ciência?” e “Qual a relação entre ciência e tecnologia?” (FLICK, 2008;
SEVERINO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2009).
Participaram da amostra quatro sujeitos, assim identificados no estudo e posterior
análise: um estudante de ensino médio (Entrevistado A), um estudante de nível superior
(Entrevistado B), um professor universitário (Entrevistado C) e um profissional graduado
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(Entrevistado D). A população e amostra ocorreu de forma a considerar, principalmente, a
qualidade da amostra e não a quantidade de elementos que a compõe.
Na coleta de dados, as respostas às perguntas foram realizadas de forma oral, com
registro em áudio e posterior transcrição. As entrevistas ocorreram no período compreendido
em abril e maio de 2016. A partir de uma abordagem direta, os participantes foram incitados,
de maneira espontânea, a revelar suas percepções sobre as perguntas em questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, faremos a análise da pesquisa apresentada no item Material e Métodos,
dialogando com a fundamentação apresentada. Em relação à primeira pergunta feita aos
quatros sujeitos participantes da entrevista, “O que é ciência?”, a resposta mais elementar foi
a do estudante de ensino médio (Entrevistado A), que disse o seguinte: “É estudar algo com
objetivos de se obter uma resposta que seja comprovada através de experiências”. Resposta
similar foi coletada na opinião do profissional, que vê a ciência como o estudo aprofundado
de determinado objeto: “[…]. É um caminho para se chegar a diferentes respostas, a partir de
uma teoria ou problemática levantada. O resultado disso gera novos saberes e aplicações em
diferentes áreas” (Entrevistado D).
Para o estudante de nível superior, a ciência pode ser entendida como um conjunto de
conhecimentos, que tem como base um método específico. “[...]. É um conhecimento que se
diferencia do conhecimento do senso comum, da religião e da filosofia, principalmente por
causa do método, de uma linguagem específica, que é utilizada na transcrição desse
conhecimento” (Entrevistado B).
Percebe-se, na resposta do professor, uma análise didática para a explicação do termo,
ao propor que a ciência possui várias definições, desde as encontradas no dicionário da
Língua Portuguesa a discussões mais aprofundadas e que seguem correntes específicas. O
mesmo complementa que: “[...] a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos
relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a
experiência dos fatos e um método próprio” (Entrevistado C).
Na análise dos entrevistados B e C, professor e estudante de nível superior,
respectivamente, é possível perceber que a ciência é entendida sob uma perspectiva
metodológica. Nesse sentido, o fazer ciência está diretamente relacionada à pesquisa,
possibilitando a legitimação do conhecimento. Em uma análise geral, percebe-se que para os
quatros entrevistados a ciência é entendida com algo objetivo, que diz respeito à busca por
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conhecimentos e respostas por meio de uma legitimação, que vai estar diretamente
relacionada a uma base científica.
No segundo questionamento, “Qual a relação entre ciência e tecnologia?”, retomamos
a uma questão-chave deste trabalho, de que, para o senso comum, a relação ciência e
tecnologia (C&T) é compreendia pela lógica da eficácia tecnológica. Corroborando com este
paradigma, Bazzo esclarece que é preciso “desmascarar” a C&T e retirá-la de seu pedestal
inabalável de maravilhamento humano, pois
[…] devemos ter cuidado para não produzir o que poderíamos chamar de
“vulgarização científica”, o que, longe de reduzir a alienação do homem relativa à
ciência e à tecnologia, contribuiria, na realidade, para aumentá-la, fornecendo a
ilusão, perigosa, de ter “compreendido o princípio” sem entrar na essência da
atividade da ciência contemporânea: sua complexidade, sua coerência e seu esforço
(2016, p. 98).

A partir da análise de dados, podemos comprovar algumas inferências levantadas
durante a revisão bibliográfica e discussões realizadas durante a disciplina História da
Ciência, com acepções já defendidas por estudiosos neste campo. Conforme observado,
culturalmente, é maximizada a imagem de que a tecnologia está diretamente associada à
civilização e ao progresso. Por vezes, C&T são entendidas como produtos e diretamente
relacionadas. Essas afirmativas podem ser retificadas em alguns trechos destacados nas falas
dos entrevistados:

[…] A ciência depende da tecnologia, pois a tecnologia fornece subsídios para o
desenvolvimento da ciência. Com os avanços tecnológicos é possível abrir novos
campos na ciência, descobrir novas técnicas, achar a cura para doenças e outras
coisas que ainda não foram descobertas e beneficiar muitas pessoas (Entrevistado
A).
Posso entender a tecnologia, também, como uma aplicação desse conhecimento
científico. Ou seja, a primeira relação que me vem à mente seria a construção de
objetos, aparelhos, construções físicas, edifícios, que seriam baseados numa
tecnologia ou num saber fazer, que por sua vez se fundamenta nesse conhecimento
científico [...] (Entrevistado B).

O que se percebe, também, é um discurso de conformidade e passividade, por vez
alimentado pelos meios de comunicação. Segundo um dos entrevistados, “O avanço da
tecnologia está diretamente relacionado à ciência, já que através dos estudos é possível a
evolução tecnológica, tão presente no nosso dia a dia” (Entrevistado D).
É comum considerar ciência e tecnologia como motores do progresso que
proporcionam não só desenvolvimento do saber humano, mas, também, uma evolução real
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para o homem. Vistas dessa forma, subentende-se que ambas trarão somente benefícios à
humanidade. Porém, conforme propõe Bazzo (2016), pode ser perigoso pensar desta forma,
pois isso supõe um distanciamento da C&T em relação às questões com as quais se envolvem.
Na análise do professor (Entrevistado A), a relação da ciência com a tecnologia é
fundamental para entender a ciência moderna, fundamentando o estudo da ciência básica e da
ciência aplicada. “É muito importante entender como a ciência moderna funciona, porque o
seu uso tem tido uma influência vital na história mundial, muito maior do que qualquer outro
fator”.
Este olhar tem uma relação ao que propõe Bachelard, de ver a ciência em um processo
descontinuísta e de ressignificação. É necessário entender o intuito para o qual a C&T
surgiram, as necessidades que buscam atender, bem como as direções que se propõem tomar.
Nossa provocação é no sentido de que se torna cada vez mais necessário que a população
possa, além do acesso às informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter
também condições de avaliar e participar das decisões que venham a atingir o meio onde vive.
CONCLUSÕES
Seja no pensamento clássico ou nas ciências contemporâneas, é preciso olhar para o
passado e para o presente de forma a entender como cada comunidade científica e cada época
construiu seus campos de observação, identificação, pesquisa e explicação dos
conhecimentos. É sobre esse processo que se fundamenta a História da Ciência, tão
importante para o desenvolvimento das ciências em geral e para compreensão da relação entre
a Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Para este trabalho, esta relação foi analisada sobre as fundamentações de Gaston
Bachelard. Contrapondo-se ao racionalismo clássico, esse pensador contemporâneo
desenvolveu, em sua epistemologia, a ideia de razão dialogada, e a partir de suas proposições
nos leva a pensar, neste século, em novos olhares para o fazer ciência.
Mesmo que não seja algo explícito em sua obra, para Bachelard o ato de conhecer não
se reduz à repetição monótona e constante de verdades absolutas e imutáveis. Conhecer é,
pois, estabelecer ideias novas a partir da negação do saber anterior e da retificação dos
conceitos que antes pareciam sólidos e verdadeiros. Com efeito, o novo espírito científico é
entendido como um processo de descontinuidade, em ruptura com o senso comum, o que
aponta para a distinção de uma na nova ciência.
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No campo das discussões entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, conforme observado,
culturalmente é maximizada a ideia de que a tecnologia está diretamente associada à
civilização e ao progresso. É preciso que as discussões da CTS contemplem as reais
finalidades e interesses sociais, políticos, militares e econômicos.
A interferência da tecnologia na vida do ser humano é incontestável, tanto positiva
quanto negativamente. Mas, devemos nos perguntar qual o espaço que o ser humano ocupa no
pensar a tecnologia? Como estão sendo tratados o meio ambiente e o ser humano dentro das
pesquisas tecnológicas? Qual a participação da população nas decisões acerca dos avanços
tecnológicos? Como a sociedade manauara está tratando os impactos oriundos da tecnologia,
na sociedade. Essas são algumas das provações propostas por este estudo, promovendo novas
aplicações e novas abordagens de pesquisa.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância do afeto para o
desenvolvimento do ser humano, bem como, as influências dos aspectos cognitivos e
emocionais no estabelecimento da afetividade. A metodologia tem uma abordagem
qualitativa, tendo um enfoque bibliográfico, fundamentada em autores, como: Vygotsky,
Almeida, Wallon, Piaget, dentre outros. Assim, conclui-se que o afeto é um sentimento que
delimita e comporta as ações do ser humano, influenciando na qualidade de vida e nas interrelações das pessoas. Nesse sentido, a cognição e o afeto são elementos indispensáveis ao
funcionamento do corpo e da mente e, as emoções são as formas de expressões de satisfazer
as necessidades da base afetiva. Enfim, o afeto é fundamental e essencial nas ações, nas
necessidades, nas relações para a vida e desenvolvimento pessoal e maturacional.
Palavras–chave: Afetividade. Teorias. Cognição. Emoção.

THE CONTRIBUTIONS OF COGNITIVE ASPECTS AND EMOTIONAL
DEVELOPMENT AFFECTIVE
ABSTRACT: This article aims to present the importance of affection for the development of
the human being, as well as the influences of the cognitive and emotional aspects in the
establishment of affectivity. The methodology has a qualitative approach and a
bibliographical approach, based on authors such as Vygotsky, Almeida, Wallon, Piaget,
among others. Thus, it is concluded that the affection is a feeling that defines and contains the
actions of the human being, influencing the quality of life and the interrelations of people. It
cognition and affection are elements essential to the functioning of the body and the mind.
And emotions are forms of expressions to meet the needs of affective basis. Anyway,
affection is fundamental and essential in actions, in necessities, in relations to the life and
personal and maturational development.
KEYWORDS: Affectivity. Theories. Cognition. Emotion.

INTRODUÇÃO
O afeto é parte integrante do ser humano, no entanto, para compreendê-lo é necessário à
junção de outros aspectos que complementam o desenvolvimento humano. Esses aspectos são
o cognitivo, o emocional e o social, porém, este último, não será foco de estudo aqui tratado,
mesmo sendo tão importante quanto. Os aspectos cognitivos e emocionais que complementam
o aspecto afetivo são tão importantes para o crescimento do ser humano e, portanto, merecem
atenção e compreensão.
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No entanto, algumas indagações se formulam e necessitam ser estudadas na busca de
respostas, tais como: Qual o conceito de afetividade? Como a dimensão afetiva é tratada nas
teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon? E, como o aspecto cognitivo e emocional implica no
desenvolvimento afetivo?
Neste sentido, tem-se por objetivo apresentar a importância do afeto para o
desenvolvimento do ser humano, bem como, as influências dos aspectos cognitivos e
emocionais no estabelecimento da afetividade. Para tanto, a metodologia tem uma abordagem
qualitativa, sendo fundamentada em referências teóricas, tais como: Vygotsky, Almeida,
Wallon e outros.
Desta forma, o trabalho estrutura-se em quatro momentos, onde o primeiro aborda o
conceito de afetividade, o segundo visa compreender a dimensão afetiva em três teorias, o
terceiro apresenta as implicações dos aspectos cognitivos e emocionais no desenvolvimento e,
finaliza-se com as conclusões obtidas.
Afetividade: conceito e noções a respeito
O afeto é um dos sentimentos que move as ações do ser humano, podendo ter uma
influência positiva ou negativa nas atitudes das pessoas. Mas o que vem a ser o afeto? A
afetividade tem a mesma conotação de emoção? Pode existir uma relação entre afeto, emoção
ou paixão? Nos mais diversos campos e áreas a afetividade é tratada de maneira simples a
complexa que buscam estigmatizar o significado, estando o mais próximo de concepções de
autores conceituados.
No campo da psicologia, a afetividade é exposta como um conjunto que envolve todos
os sentimentos, isto é, emoção, humor, paixão, sejam eles “positivos” ou “negativos” em
relação aos estímulos internos e externos. A psicologia que estuda as funções da mente,
tradicionalmente, separa as funções em: cognitivas, afetivas e evolutivas.
Vygotsky classifica o afeto em positivo e negativo. Segundo este, o afeto está
relacionado a emoções positivas de alta energia, como o entusiasmo e a excitação; e, de baixa
energia, como a calma e a tranquilidade. Os afetos negativos, por sua vez, estão ligados às
emoções negativas, como a ansiedade, a raiva, a culpa e a tristeza (VYGOTSKY, 2003, p.84).
Já Freud, por meio da psicanálise, enfatizou a importância do desenvolvimento da
personalidade e do funcionamento da mente humana. Nesse sentido, destacou as
características emocionais das diferentes fases da vida humana que influenciaram na
educação. Com base na teoria freudiana, o comportamento humano orienta-se pelo impulso
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sexual. E pela personalidade ser dinâmica, o comportamento humano se orienta através do
resultado de duas forças antagônicas: o id e o superego. Onde a existência humana se dá em
três níveis: consciente, pré ou subconsciente e o inconsciente.
O estudo do corpo e da mente influencia nos sentimentos, consequentemente, a questão
do afeto foi também tema de estudo do filósofo francês René Descartes, isto entre os séculos
XV ao XVIII, quando desenvolveu o estudo do dualismo entre mente e corpo, por considerar
atividades independentes.
No contexto atual, há algumas proposições que são destacadas para definir a
afetividade. De acordo com Araújo (2003, p.156), “a afetividade seria um termo genérico que
dá qualidade ao que é afetivo, que dá significado ao conjunto de afetos que sentimos em
relação a nós mesmos e aos demais, à vida, à natureza etc.”.
Já no verbete do Dicionário Aurélio (2001), a afetividade está definida como: “Psicol.
Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e
paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação,
de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”.
Segundo Cabral e Nick (1999):
Afetividade é um termo utilizado para designar e resumir não só os afetos em sua
acepção mais estrita, mas também os sentimentos ligeiros ou matizes de
sentimentais de agrado ou desagrado, enquanto o afeto é definido como qualquer
espécie de sentimento e (ou) emoção associada a ideias ou o complexo de ideias.

Portanto, a afetividade tem um papel fundamental nas relações psicossomáticas básicas,
além de ter significativa influência na percepção, na memória, no pensamento, nas emoções e
nas ações, sendo um componente essencial na harmonia e no equilíbrio da personalidade
humana.
A dimensão afetiva nas teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon
Sabe-se que o desenvolvimento não ocorre dissociado dos demais elementos de
evolução do ser humano. Por esta razão, é preciso considerar a necessidade de integralização
deste com a afetividade e com os demais âmbitos da natureza humana, em especial com o
cognitivo. Essa tendência de integração foi particularmente delimitada através de três teorias
do desenvolvimento, as quais são: a de Piaget, a de Vygotsky e a de Wallon. Estas forneceram
importantes contribuições em relação à dimensão afetiva e cognitiva no desenvolvimento do
ser humano.
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Na teoria de Piaget, a afetividade é caracterizada como instrumento propulsor das ações,
estando à razão a serviço. De acordo com Taille et al (1992, p. 66), “para Piaget, a afetividade
seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria ao sujeito
identificar desejos, sentimentos variados e obter êxitos nas ações”.
Os indivíduos, segundo Piaget se desenvolve intelectualmente a partir de exercícios e
estímulos oferecidos pelo meio em que vivem. O comportamento de cada um é construído em
uma interação entre o meio e o indivíduo (PIAGET, 2002, p.121). A partir de resultados
oriundos de suas pesquisas biológicas, Piaget conclui que todas as espécies herdam duas
tendências básicas: organização e adaptação.
Ao longo do processo de desenvolvimento, as pessoas apresentam estruturas cognitivas
qualitativamente diferentes. Cada uma dessas estruturas representa um estágio, período ou
fase de desenvolvimento psicológico que, apesar das características que lhe são peculiares,
apresenta alguns traços do estágio que o precedeu e prepara o indivíduo para o estágio
seguinte (PIAGET, 2002, p. 124).
Cada estágio refere-se àquilo que o indivíduo faz melhor nessas faixas etárias (idades).
Todos nós passamos por esses estágios, na sequência apresentada por Piaget. Mas o início e o
término de cada uma delas dependem das características individuais levando em consideração
os fatores biológicos, educacionais e sociais do indivíduo.
No estágio das operações formais, Piaget destaca que no aspecto afetivo, o adolescente
vive conflitos, pois deseja libertar-se do adulto, mas ainda precisa dele. De acordo com este,
há uma afirmação da vontade, o adolescente procura grupos que têm os mesmos objetivos que
ele, como também uma existência de planos de vida (PIAGET, 2002, p. 126).
Na teoria de Vygotsky (1998), este busca entender a origem dos processos psicológicos
ao considerar a individualidade de cada indivíduo e procura aplicar suas teorias nos processos
educacionais, enfatizando sempre o papel do educador na construção do homem. No entanto,
para a devida compreensão das relações reais entre o processo de desenvolvimento e a
capacidade de aprendizado, Vygotsky destacou a Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)
provinda após os dois níveis do desenvolvimento: o real e o potencial.
A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não
amadureceram, mas que estão no processo de maturação, funções que
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário (...). O nível de
desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente,
enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento
mental prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p. 70).
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Para Vygotsky, só se pode compreender adequadamente o pensamento humano quando
se compreende a sua base afetiva. Muito próximo das conclusões da teoria de Wallon, o qual
acredita que o pensamento e o afeto são indissociáveis.
De acordo com Vygotsky apud Arantes (2003, p. 18-19):
Quem separa o pensamento do afeto nega de antemão a possibilidade de estudar a
influência inversa do pensamento no plano afetivo. [...] A vida emocional está
conectada a outros processos psicológicos e ao desenvolvimento da consciência de
um modo geral.

Pelos pressupostos da teoria histórico-cultural, o homem é produto do desenvolvimento
de processos físicos e mentais, cognitivos e afetivos, internos e externos. No que se refere às
emoções, conforme o homem aprimora o controle sobre si mesmo, mudanças qualitativas
ocorrem no campo emocional (SILVA, 2007, p. 8).
Na teoria de Wallon a dimensão afetiva ocupa lugar central, mais do que as outras
teorias. Nela a afetividade constitui um domínio funcional tão importante quanto o da
inteligência, desempenhando um papel fundamental na constituição e funcionamento dessa
última e determinando os interesses e necessidades individuais. De acordo com este: “A
afetividade tem papel imprescindível no processo de desenvolvimento da personalidade e
esta, por sua vez, se constitui sob a alternância dos domínios funcionais” (ALMEIDA, 1999,
p.42).
Wallon apresenta que a afetividade deve ser distinguida de suas manifestações,
diferenciando-se do sentimento, da paixão e da emoção. É um campo mais amplo, já que
inclui esses últimos, bem como as primeiras manifestações de tonalidades afetivas
basicamente orgânicas (WALLON, 1995, p. 87).
Em outras palavras, Wallon defende a afetividade como um domínio funcional de todo
ser humano e, é por meio dos domínios orgânicos mais elementares que chegamos aos mais
aprimorados dos sentimentos. Desta forma, enquanto as primeiras manifestações de
tonalidade afetiva são reações generalizadas, mal diferenciadas; as emoções, por sua vez,
constituem-se em reações instantâneas e efêmeras que se diferenciam em alegria, tristeza,
cólera e medo.
Na obra Walloniana, tanto a cognição quanto a afetividade permitem ao indivíduo
construir noções sobre os objetos, as pessoas e as situações, conferindo-lhes atributos,
qualidades e valores. Isso significa dizer que afeto e cognição constituem aspectos
inseparáveis, presentes em qualquer atividade, embora em proporções variáveis (WALLON,
1995, p.98).
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As implicações dos aspectos cognitivos e emocionais no desenvolvimento afetivo
O aspecto cognitivo é uma característica que está condicionada a inteligência, sendo
esta uma forma de se resolver de maneira criativa e original as situações. A cognição é uma
palavra que vem do latim cognoscere que significa conhecer. Assim, na concepção de Teles
(1997, p. 160), “a inteligência é a capacidade de resolver, de maneira criativamente nova e
original, os problemas da situação”, isto é, do meio em que se vive.
A inteligência se estrutura, conforme a capacidade de realização das operações mentais
e, neste caso, podem ser as seguintes: cognição, memória, produção convergente, produção
divergente e avaliação, onde cada uma delas contribui para a evolução da mente. Além disso,
nas atividades da inteligência existem alguns condicionantes que determinam o seu conteúdo.
Pois, o pensamento só existe através deste, podendo ocorrer de modo figurativo, simbólico,
semântico e comportamental.
A inteligência se desenvolve, assim como cresce o ser humano, tanto durante os quatro
primeiros anos de vida como durante os quinze anos seguintes, praticamente, ao término do
desenvolvimento. Posteriormente, decline lentamente e, na fase adulta, compensa com o
enriquecimento de experiências (TELES, 1997).
Nas concepções de Wallon o desenvolvimento da personalidade existe sob duas grandes
funções mentais: a afetividade e a inteligência. Nesse sentido, expõe que esta ora oscila entre
movimentos, ora afetivos, ora cognitivos, que são interdependentes. E, ainda acrescenta que, a
inteligência não se desenvolve sem a afetividade e vice-versa, pois ambas compõem uma
unidade de contrários (ALMEIDA, 1999, p. 28).
Segundo Pinto (2004, p. 109): “O ser humano é cognitivo-afetivo ao mesmo tempo;
estando em proporções variáveis ‘mais’ afetivo ou ‘mais’ cognitivo, ou quem sabe ambas
somadas”. Ou seja, são inseparáveis.
A afetividade, assim como a inteligência, não aparece pronta nem permanece imutável.
Ambas evoluem ao longo do desenvolvimento: são construídas e se modificam de um período
a outro, pois, à medida que o indivíduo se desenvolve, as necessidades afetivas se tornam
cognitivas (ALMEIDA, 1999, p. 50).
Em relação aos aspectos emocionais estes vêm interligados com a adaptação ao meio
físico, social e psíquico. É preciso considerar que todo o ser humano tem a necessidade de
satisfazer as suas carências, tendo a emoção um caráter ontogenético.
De acordo com Almeida (1999, p. 59-60):
Não se pode negar o caráter ontogenético da emoção, pois esta se desenvolve no
indivíduo em função da maturação funcional de estruturas, sem as quais não poderia

Artigos

Ciências Humanas

12867

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

existir. E, ainda complementa que, a emoção tem uma extensão e uma importância
inigualável que não se restringem apenas ao fato de que ela precede a vida de
relação.

Nas palavras da autora, a emoção envolve tanto os aspectos fisiológicos como o social,
estando condicionada a maturação do indivíduo sendo um fator preponderante para a
afetividade. Por esta razão tem importância fundamental para as interações sociais e o
desenvolvimento na vida em sociedade.
Dentro da sua teoria, Wallon atribuiu grande relevância a emoção e a afetividade,
elaborando conceitos a partir do ato motor, da afetividade e da inteligência. No entanto,
enfatiza que há uma distinção entre uma e a outra, em seu conceito:
As emoções, assim como os sentimentos e os desejos, são manifestações da vida
afetiva. Na linguagem comum costuma-se atribuir emoção por afetividade, tratando
os temos como sinônimos. Todavia, não o são. A afetividade é um conceito mais
abrangente no qual se inserem várias manifestações (GALVÃO, 2003, p. 61).

Galvão (2003) ainda ressalta que a emoção tem a capacidade de modelar o próprio
corpo, assim, a emoção permite a organização de um primeiro modo de consciência dos
estados mentais e de uma primeira percepção das realidades externas. Desta forma, nas
concepções de Wallon não há uma separação entre os aspectos cognitivo do afetivo. O que se
pode dizer, nas interpretações do autor, que há uma base motor do pensamento e a emoção é a
fonte deste conhecimento.
A emoção pode ser classificada, em elementares ou primitivas e secundárias ou
complexas. As primeiras resultam de um comportamento emocional inapreendido ou inato.
Onde estão inseridos os estados de cólera, agressão, prazer, medo ou fuga que se manifestam
espontaneamente sem prévia aprendizagem. Já a segunda, que são as secundárias, são aquelas
que exigem alguma experiência social e aprendizagem, tais como: as emoções estéticas,
religiosas, amorosas, da convivência e da amizade.
Nos estudos de Wallon foram caracterizados três tipos de emoções básicas: a alegria, a
cólera e o medo, ou seja, são as emoções primitivas inatas do ser humano. Seus efeitos são
variados no corpo que vão dos menos perceptíveis (como aceleração do pulso, salivação) aos
mais transparentes (como a contração do tronco).
Portanto, a emoção contribui na vida afetiva, influenciando positivamente na cognição,
elevando a intelectualidade da criança, em sua fase inicial de maturação. Como também ao
desenvolvimento – cognitivo e afetivo – na adolescência e, perdurando durante a fase adulta.
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CONCLUSÕES
O estudo demonstrou o quanto o afeto é fator preponderante para as ações do ser
humano, como também, é um sentimento que influi tanto negativamente como positivamente
nas atitudes das pessoas. É um sentimento que acolhe e aproxima e, ainda, pode-se tornar um
sentimento de ódio, de raiva, de rancor ou de repulsa.
A questão do afeto foi foco de estudo das teorias de Piaget, de Vygotsky e de Wallon,
onde cada um contribuiu com experiências profissionais, que foram significativas para a
compreensão da dimensão afetiva. Nos estudos de Piaget foram destacados que o afeto é o
instrumento propulsor das ações, sendo a energia que move as atitudes do ser humano. Já nos
estudos de Vygotsky enfatizou que o afeto é a base para se compreender o pensamento
humano. E, nos estudos de Wallon, destacou que a dimensão é o centro de tudo, estando esta
associada a razão, e por isso, indissociável.
Em relação aos aspectos cognitivos e emocionais estes são essenciais na
complementação da afetividade. Assim, não há como o afeto funcionar separado da
inteligência, ambos se complementam e completam o desenvolvimento do ser humano. E
quanto às emoções estas vem interligadas e adaptadas ao meio em que o indivíduo se
encontra, isto é, ao físico, ao social e ao psíquico. As emoções é a extensão da forma e das
necessidades de satisfazer as carências da pessoa. Enfim, são as manifestações da vida afetiva,
ou seja, da demonstração de raiva, alegria, medo, ansiedade, como também, de convivência,
amizade e outros.
Desta forma, constatou-se que o afeto é algo que delimita e comporta as ações do ser
humano, influenciando no bem-estar, na convivência e nas inter-relações das pessoas. É um
sentimento que agrega e subsidia a outros aspectos no desenvolvimento, entre os quais, o
cognitivo e o emocional. Nisso a cognição e o afeto são elementos indispensáveis ao
funcionamento do corpo e da mente. E as emoções são as formas de expressões de satisfazer
as necessidades da base afetiva. Enfim, a afetividade é fundamental e essencial nas ações, nas
necessidades e nas relações para a vida e o desenvolvimento pessoal e maturacional.
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RESUMO: Este estudo observou a formação das elites brasileiras, com o objetivo de

relaciona-las com o parlamento atual. A abordagem inicia no período colonial, prosseguindo
no Brasil Imperial, e por último, na composição do atual congresso brasileiro. Ao final do
trabalho faz-se uma pesquisa de opinião pública para análise do eleitor brasileiro e
identificação de como o atual sistema político favorece a perpetuação de grandes elites em
nosso congresso.
Palavras–chave: elites brasileiras; congresso; sistema político.

THE YESTERDAY ELITES, PARLIAMENT TODAY: A historical
approach and current of the elites in the political control of the Brazilian
parliament.
ABSTRACT: This study observed the formation of the Brazilian elite, in order to relate them
to the current parliament. The approach begins in the colonial period, continuing in Brazil
Imperial, and finally, the composition of the current Brazilian Congress. At the end of the
work makes it a public opinion survey to analyze the Brazilian voter identification and how
the current political system favors the perpetuation of large elites in our Congress.
KEYWORDS: Brazilian elites; congress; political system.
INTRODUÇÃO
Esse estudo pretende abordar a formação das elites brasileiras fazendo uma
observação que inicia no Brasil colonial através do texto “Governo Geral e a formação da
elite colonial baiana no século XVI” de Rodrigo Ricupero, em seguida o período Imperial é
também observado através da abordagem de alguns capítulos do livro “A construção da
ordem” de José Murilo de Carvalho. Essa abordagem histórica é importante pois nos ajuda a
entender a origem de algumas práticas que conforme aponta alguns dados do estudo, se
mostram pertinentes no Brasil atual.
A segunda parte do trabalho, consiste em análise do atual parlamento brasileiro,
mostrando dados obtidos na pesquisa de como as elites estão inseridas no cenário político
atual, e como estas conseguem manter seu controle mesmo com eleições diretas e
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democráticas, apesar de numericamente representarem uma parcela bem menor da sociedade.
Trazendo questões como a reforma política, que pode amenizar essa problemática.
Por último realiza-se pesquisa de opinião pública com perguntas voltadas para análise
do perfil do eleitor brasileiro, levantando questões sobre o regular exercício e importância do
voto, participação na política e análise de conjuntura. O objetivo dos dados coletados consiste
em observa-los de modo a identificar e justificar possíveis motivos para a composição de uma
das bancadas mais conservadoras em tempos.
2. A FORMAÇÃO DAS ELITES POLÍTICAS NO BRASIL COLONIAL
Neste início, será abordado a formação das elites no período colonial, com base no
excelente texto de Rodrigo Recupero “Governo Geral e a formação da elite colonial baiana no
século XVI”, reorganizado no livro “Modos de Governar” (BICALHO; FERLINI, 2005), apesar
de ser um texto voltado para a capitania da Bahia, podemos extrair informações e dados
importantes para entender esse início de colonização no Brasil.
De acordo com as ideias de Ricupero (2005), para conseguir ocupar e povoar a colônia
recém descoberta, Portugal usou como estratégia a concessão de títulos e honrarias aos
detentores de capital que se dispusessem a ocupar e desenvolver os interesses da coroa, foi
nesse âmbito que se deu o quadro para a administração colonial, como evidencia “Já no
início, dentre os donatários, destacavam-se homens enriquecidos no Oriente” (RICUPERO,
2005, p.120).
Ricupero (2005) analisa as ideias de Gabriel Soares de Sousa (1987), onde destaca a
estrita relação entre ter um cargo público e constituir grande patrimônio. Outra pratica comum
neste período colonial eram as relações familiares, com evidente estratégia de casamento entre
si, para ascensão ou consolidação social. Ainda nesta perspectiva deve-se entender que como
monarquia patrimonialista o Rei era quem conferia as recompensas e prêmios aos serviços
prestados à coroa.
No Brasil Colonial essa tarefa era estendida ao Governador Geral, que controlava o
acesso às terras através do sistema sesmarial, bem como acesso aos cargos e demais
vantagens concedidas, portanto, os que estavam próximo ao poder, tinham facilidade no
acesso a essas vantagens, Sousa (1587) destaca que diversos governadores indicavam parentes
na máquina pública, criando uma rede clientelista no poder colonial.
Em síntese, na monarquia patrimonialista a coroa e seus vassalos agiam em comuno, a
metrópole precisava de parceiros fiéis com condições necessárias para sustentar o império no
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Brasil, por sua vez estes enriqueceram ainda mais e compuseram a elite colonial no Brasil, de
acordo com Ricupero (2005).
A partir das informações levantadas nos textos, podemos entender a herança de
práticas do período colonial que perduram no Brasil de hoje, a visão de que os cargos
públicos proporcionam grandes vantagens e benefícios pessoais está enraizada em nossa
sociedade. A rede clientelista à que se refere Ricupero, pode ser notada com afinco no país,
nos jornais, quase que com frequência, vemos notícias de casos de nepotismo,
apadrinhamento político de pessoas próximas ao governo, fraudes em licitações com objetivo
de favorecer os mais chegados, que em sua maioria são financiadores de campanha, tema que
aliás será discutido mais à frente neste trabalho. Para respaldar ainda mais o argumento,
destaco a matéria de 2013 do Jornal “O Globo” “Administração em família: nepotismo
avança no Brasil”.
“SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, RIO e MACEIÓ — Nem bem assumiram o
comando de suas cidades, na última terça-feira, prefeitos de municípios brasileiros já
tomaram como uma de suas primeiras decisões nomear parentes para cargos
remunerados de primeiro e segundo escalões. Em prefeituras do Norte ao Sul do
país, mulheres, mães, pais e irmãos de prefeitos eleitos ou reeleitos no ano passado
foram alojados na máquina municipal.” (O GLOBO, 2013).

3. A ELITE POLÍTICA IMPERIAL
Partindo das ideias de CARVALHO (2003), dois fatores foram fundamentais para a
construção da elite no Brasil, a homogeneidade ideológica e o treinamento, características da
elite política portuguesa que tinha como objetivo "reproduzir na colônia outra elite feita à sua
semelhança" (CARVALHO, 2003, p.37). Esse treinamento era regulado pelo estado com o
objetivo de fomentar a burocracia, que apesar de composição social distinta, era sempre
homogênea na ideologia e treinamento.
A elite política que se constituiu no Império Brasileiro apresentava unidade ideológica
e de treinamento, que segundo aponta Carvalho não estariam presentes em outros países. O
centro dessa elite era formado por burocratas, com grande parcela de magistrados que eram
treinados nas tradições portuguesas de mercantilismo e poder absoluto. Um mecanismo para o
treinamento era usado através da educação como aponta o autor “Elemento poderoso de
unificação ideológica da elite imperial foi a educação superior” (CARVAVALHO, 2003,
p.65) com forte viés do direito romano na universidade de Coimbra, somente a elite tinha
acesso à essa educação e aos mecanismos de treinamento, Carvalho define que por esses
fatores, a elite brasileira não representava em nenhum aspecto a população do país.
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Apesar a homogeneidade ideológica, a elite brasileira não era totalmente unida.
Carvalho destaca as mudanças substanciais que tiveram ao longo da República. No Primeiro
Reinado, a elite era dominada pelos magistrados e militares, após 1831, muitos militares
saíram para a entrada de padres, aos poucos tanto magistrados quanto padres foram sendo
substituídos por profissionais liberais, nesse viés, os advogados tem crescente significativa
nessa elite burocrática do império. Dentro deste setor, haviam constantes divergências e
tenções entre as atuações dos magistrados, padres e militares. Outro fator crucial eram que os
membros da elite que não faziam parte da burocracia, principalmente os proprietários rurais,
entravam em constantes divergências no que tange aos interesses da província e
principalmente econômicos.
Ainda sobre as ideias de Carvalho, os grandes proprietários não tinham tempo integral
para se dedicar às tarefas do governo, estes só se uniam com mais afinco quando a questão da
propriedade de terra e do trabalho escravo estavam em jogo. Essa desunião dos proprietários,
com a forte tendência centralizadora do estado, somados com grande parte da burocracia e até
não burocratas que já não viam com bons olhos a economia escravista de exportação,
resultaram na desvinculação parcial com os interesses escravistas.
Em seu livro, Carvalho destaca porém que essa unificação da elite foi importante, pois
evitou possíveis conflitos entre seus próprios membros, garantindo a estabilidade do governo
central. Por outro lado, afirma que essa elite favorecia os interesses das classes dominantes
pois, estes representavam ao mesmo tempo o Estado e a nação, os responsáveis por fiscalizar
o governo eram os próprios funcionários. O caráter centralizador beneficiava os setores
dominantes porque reduzia possíveis conflitos, e isso fortalecia a base do poder da elite.
Agora fazendo uma análise das composições dos ministros, senadores e deputados no
Brasil Imperial, dispostas nos quadros 11, 12 e 13 do livro de Carvalho, conseguimos
perceber com afinco a grande presença dessa elite. Dentre os ministros, juntando a média dos
períodos do Império, o grupo do governo ocupou em média 59,83% do número total de
ministros, sendo que Magistrados e Militares ocuparam respectivamente 26% e 22%
aproximadamente, já os profissionais liberais com grande ocupação principalmente de
advogados, representaram em média 35% do total, enquanto o grupo dos economistas
ocupavam apenas 4,5% do total. A mesma coisa se repetia no senado, neste porém, os
Magistrados tinham grande vantagem sobre os demais, chegando a ocupar mais da metade das
cadeiras de 1831 a 1840, a formação jurídica evidencia essa hegemonia, uma vez que os
advogados de 1871 a 1889 chegaram a ocupar cerca de 31% das cadeiras do senado. Entre os
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deputados inicialmente as vagas em sua maioria eram ocupadas por Magistrados e Padres,
porém quase ao fim do período Imperial, os Advogados e Bacharéis ocupavam juntos mais da
metade das cadeiras de deputado.
Com base nas informações levantadas nesta obra, podemos perceber que mesmo após
o Império, já na era republicana, tivemos uma elite política que pouco representa a população
geral, onde a educação superior até pouco tempo era extremamente elitista, num país com
índices de educação lastimáveis. Nas próximas páginas deste trabalho faremos uma análise da
composição atual do nosso parlamento brasileiro, destacando pontos que ainda perduram e
quais as eventuais causas desta manutenção de poder das elites no Brasil.
4. A COMPOSIÇÃO DAS ELITES NO PARLAMENTO ATUAL
Iniciaremos este tópico destacando o excelente trabalho de Débora Messenberg que
traça o perfil dos parlamentares da elite brasileira após o novo período de redemocratização.
Messenberg traçou o perfil sociocultural, econômico e ideológico dos membros da elite
parlamentear, bem como suas trajetórias políticas. Numa abordagem morfológica, definiu a
elite parlamentar brasileira "como um grupo seleto de congressistas, cujos membros se
destacam dos demais participantes do Congresso Nacional em função das posições que
ocupam, dos interesses que representam e/ou da reputação alcançada." (MESSENBERG,
2007, p.311). A autora conseguiu identificar com seu trabalho que no período de 1989 a 2004,
a elite do congresso brasileiro obtém prevalência dos grandes partidos com contorno
ideológico conservador, com elevado nível de congressistas com nível superior, dentre eles a
maioria com curso de Bacharel em Direito.
Agora analisando o trabalho de Robson Sávio, temos que historicamente, a
democracia em nosso país demonstra que as elites políticas "Podem até ceder em alguns
momentos. Mas, sempre, se rearticulam e voltam a dominar a pauta do Congresso." (SÁVIO,
2015, p.1) as eleições de 2014 proporcionaram a formação de uma das bancadas mais
conservadoras em tempos, digo bancadas, pois cada vez mais cresce o número de "bancadas
informais" que são compostas por parlamentares que pensam da mesma forma sobre
determinadas matérias, defendendo pautas semelhantes. Muitos colunistas e revistas lançaram
matérias definindo a existência da bancada "BBB", aqui destaco as ideias contidas no artigo
de Daniele Barreto, que define "Boi" (Grandes ruralistas que defendem principalmente as
pautas do agronegócio e outras mais), "Bala" (Composta por militares e defensores de pautas
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como a redução da maioridade penal, porte de arma, entre outros) e "Bíblia" (Composta por
fundamentalistas cristãos).
Nesta perspectiva atual, essas bancadas são formada por políticos conservadores, que
criam alianças e defendem a pauta uns dos outros. Estima-se que dos 513 deputados que
compõem a câmara, cerca de 373 deputados fazem parte de uma dessas bancadas, somando a
numerosa quantia de 73% dos parlamentares. É evidente que os parlamentares possuem
direito de se articular e defender bandeiras específicas, pois é a essência do Poder Legislativo
que se discuta temas buscando apoio e votos para aprovação de matérias. Porém é importante
destacar que muitas dessas pautas representam apenas interesse de uma elite.
Na legislatura de 2014-2018, segundo dados obtidos no sítio do Congresso em Foco,
em matéria de 01 de Fevereiro de 2015, podemos fazer um raio-x da atual composição do
congresso, onde na câmara dos deputados, dos 513 deputados, a representação de negros
somam apenas 4,3% do total, enquanto que brancos chegam a 79,9%. As mulheres também
tem baixa representatividade, somando apenas 51 mulheres eleitas na câmara, no senado
apenas 5. Dos 513 deputados eleitos, 248 declararam possuir mais de um milhão em bens,
sendo que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) declarou R$389 milhões em bens.
Como já vimos na análise do texto de carvalho, na legislatura atual 80% dos
parlamentares possuem nível superior, mostrando a manutenção do congresso de letrados.
Agora exemplificando ainda mais a formação das bancadas já citadas, na câmara as principais
são compostas entre 190 Empresários, 139 Ruralistas, 82 Evangélicos, 46 Sindicalistas e 20
Policiais. No senado a maioria se declarou apenas como político junto à justiça eleitoral,
seguidos por profissionais liberais de diversas áreas e empresários.
Um dos temas mais corriqueiros para tentar rediscutir o atual sistema político que
favorece as elites, seria o tema da reforma política, que em suma consiste no conjunto de
propostas de projetos de lei (PLs) e propostas de emendas constitucionais (PECs) ligadas à
temática eleitoral, com fins de tentar melhorar o sistema eleitoral nacional, proporcionando,
segundo seus defensores, maior correspondência entre a vontade do eleitor ao votar e o
resultado final das urnas. Pois atualmente entende-se que existe um modelo que permite a
compra de mandatos, principalmente os legislativos. Grupos de empresas geralmente
escolhem os parlamentares que vão ajudar a eleger. É notório que a insatisfação e a imagem
das representações políticas estão negativadas perante a sociedade, principalmente pelos
constantes casos de corrupção, fraco desempenho parlamentar, e a influência da imprensa
sobre este processo.
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5. PESQUISA DE OPINIÃO
Entre o período de 02 a 10 de Setembro de 2016, realizei uma pesquisa de opinião
pública através da plataforma "Google Docs" com o objetivo de tabular dados para análise do
perfil do eleitor brasileiro, levantando questões sobre o regular exercício e importância do
voto, participação na política e análise de conjuntura. O objetivo dos dados coletados consiste
em análise para identificar e justificar possíveis motivos para a composição de uma das
bancadas mais conservadoras em tempos.
Ao todo 37 pessoas foram entrevistadas, onde a primeira pergunta consistia em "Você
lembra em quais candidatos votou para Deputado Federal e Senador nas eleições de 2014?",
surpreendentemente, 36,1% dos entrevistados responderam não lembrar em quais candidatos
haviam votado para compor o congresso. Dos que lembraram, 51,6% afirmaram que o
candidato foi eleito. Estes resultados nos mostram como grande parte dos eleitores sequer dão
importância ao voto.
Na próxima pergunta "Você fiscaliza com frequência o trabalho do parlamentar?",
impressionantes 55,6% dos entrevistados responderam que não acompanham, enquanto que
apenas 11,1% afirmaram acompanhar e outros 33,3% disseram acompanhar, mas não com
frequência. O que demonstra baixa participação e interesse dos eleitores na política.
Outro ponto levantado foi "O parlamentar corresponde as suas expectativas?", neste
item 54,3% dos entrevistados disseram que não, 34,3% que em parte, e apenas 11,4%
afirmaram que sim. Sobre esta perspectiva vemos que a atuação parlamentar deixa a desejar
aos que de fato acompanham as ações de seu candidato.
A próxima questão levantada foi "Na sua opinião, o investimento financeiro é fator
crucial para uma campanha vitoriosa?", 54,3% dos entrevistados disseram que sim, outros
42% que em parte, e apenas 2,9% disse que não. Note que menos de 3% dos entrevistados não
relacionaram o fator financeiro com uma campanha de sucesso, como observamos no item 4,
a composição do congresso atual só reforça essa teoria, pois o índice de representação de
candidatos desafortunados é bem pequeno.
Uma das pautas mais discutidas na Reforma Política, o entrevistado foi indagado a
outra questão "Você é a favor do fim do financiamento privado de campanha?", maioria de
86,1% disseram que sim, enquanto que 13,9% disseram que não. Isso só demonstra a
necessidade que temos de uma reforma política mais ampla, garantindo, ou pelo menos
tentando garantir uma competição mais leal entre os candidatos.
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Ainda sobre essa questão, foi perguntado se “Na sua opinião a Reforma política pode
garantir mais representatividade de minorias no congresso?”, grande maioria de 66,7%
responderam que sim, enquanto que 33,3% responderam que não. Isso só reforça ainda mais a
ideia de que com uma disputa mais leal e democrática, os candidatos possam ser avaliados por
suas propostas e reais objetivos, proporcionando assim a democracia de fato.
Os dois últimos tópicos da pesquisa podem ser avaliados juntos, pois tratam de avaliar
a atuação parlamentar atual, a primeira pergunta consiste em “Qual sua avaliação do
congresso brasileiro?”, nenhum dos entrevistados avaliou como Excelente ou Bom, apenas
11,1% avaliou como Regular, e empatados Ruim e Péssimo obtiveram 44,44% das respostas
cada. O que demonstra alto índice de rejeição do atual parlamento. Na segunda pergunta
“Considera que o congresso brasileiro trabalha de fato em favor de toda a população?”
novamente, nenhum dos entrevistados respondeu que Sim, 30,6% dos entrevistados
respondeu que Em parte, enquanto que grande maioria de 69,4% respondeu que Não.
CONCLUSÕES
As ideias discutidas neste trabalho, são de suma importância para entendermos o nosso
sistema político atual, uma vez que, ainda temos práticas corriqueiras que se disseminam
desde a época colonial, como troca de favores por apoio político, prática de nepotismo,
apropriação do público como privado, dentre outras. Na análise do Brasil Imperial e formação
das Elites, percebemos a importância que a educação teve para determinar a hegemonia
destas. Até pouco tempo no Brasil, o acesso aos cursos de nível superior era muito restrito,
tratado como de elite.
Analisando a composição atual do nosso congresso, a eleição de 2014 nos deixou
como resultado uma das bancadas mais conservadora em tempos, vimos que grande parte do
parlamento é composta por homens brancos, em sua grande maioria membros dos setores
mais elitizados da sociedade, apesar da crescente e ainda baixa representação das minorias.
Essa pesquisa, apesar do pouco número de entrevistados nos traz considerações
importantes sobre a questão das elites no parlamento, vemos que muitos brasileiros não tem
consciência do poder que seu voto tem, apesar de comporem a grande maioria dos votantes.
Isso figura como um “prato cheio” para os políticos mal intencionados que perpetuam as
práticas das elites de ontem, e ajudam na manutenção destes ao parlamento e
consequentemente na tomada das decisões da sociedade. Vimos a força que o parlamento tem
no recente processo de Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
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A reforma política figura como um passo importante para buscar maior
representatividade das minorias no parlamento, porém as bancadas mais conservadoras são
contra as pautas de maior relevância para a reforma. O atual sistema eleitoral brasileiro,
enquanto não for revisto, ainda permitirá que estes se beneficiem do frágil eleitorado do país.
Após toda essa análise percebemos que o projeto político construído para o Brasil em toda sua
história foi feito para funcionar assim, elitista, opressor e patriarcal.
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RESUMO: Este estudo aprofunda as discussões sobre Currículo, Transdisciplinaridade e suas
relações no contexto da Educação Tecnológica. Faz uma breve incursão sobre o paradigma da
Transdisciplinaridade na construção do conhecimento, sobre as novas perspectivas para a
construção do currículo neste momento em que o mesmo se encontra em processo de
estruturação com discussões no cenário nacional, e sobre a concepção de Educação
Tecnológica como potencializadora da formação humana. Apresenta evidências da relevância
em se estabelecer problematizações em torno da relação de complementaridade entre o
currículo e a Transdisciplinaridade na Educação Tecnológica. A metodologia utilizada lançou
mão de estudos, elaboração de pequenos textos, diálogos com os teóricos que discutem a
temática e problematizações realizadas no âmbito das questões de Currículo,
Transdisciplinaridade e Educação Tecnológica. buscando situar essa discussão da relação
estabelecida entre o currículo e a transdisciplinaridade no contexto da Educação Tecnológica,
perspectivou-se
uma
complementaridade
possível
e
potencializadora
de
ressignificações/reconfigurações nas concepções e práticas dos sujeitos que atuam nesse
contexto.
Palavras–chave: ensino tecnológico, interdisciplinar, práticas curriculares

RELATIONS
BETWEEN
CURRICULUM
AND
TRANSDISCIPLINARITY: A POSSIBLE COMPLEMENTARITY IN
TECHNOLOGICAL EDUCATION
ABSTRACT: This study aims to deepen discussions on Curriculum, Transdisciplinary and
their relations in the context of technical education. A brief incursion into the paradigm of
transdisciplinarity in the construction of knowledge, on new prospects for the construction of
the curriculum and on the design of technical education as potentiator of human formation. It
presents evidence of relevance in establishing problematizations around the complementary
relations between the curriculum and transdisciplinary in Technological Education. The
methodology drew from studies, preparation of short texts, dialogues with theoretical discussing the
theme and problematizations carried out in the curriculum issues, Transdisciplinary Education and
Technology. seeking to situate this discussion of the relationship between the curriculum and
transdisciplinarity in the context of Technological Education, perspectivou is a possible potentiating
and complementarity of reinterpretation / reconfigurations in the concepts and practices of the subjects
that operate in this context

KEYWORDS: technological education, interdisciplinary, curriculum practices
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INTRODUÇÃO
As discussões em torno da construção do conhecimento e do currículo avolumam-se e
legitimam-se, considerando o imperativo de ressignificações necessárias nas concepções e
práticas curriculares.
Buscando aprofundar as discussões sobre essa temática, este artigo propõe-se
problematizar as relações estabelecidas entre currículo e o paradigma da transdisciplinaridade
no contexto da educação tecnológica.
Para balisar sua construção, apoiamo-nos nas ideias e estudos de Almeida e Petraglia
(2009), Durães (2009), Hernandéz (1998), Hidalgo (2008), Pacheco (2005) e D’Ambrósio
(1997).
Destaca-se que a metodologia utilizada para a sua produção, lançou mão de leituras,
estudos, elaboração de pequenos textos, diálogos com os teóricos que discutem a temática e
problematizações realizadas no âmbito da disciplina: Currículo, Transdisciplinaridade e
Educação Tecnológica, integrante do Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico - MPET
desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas –
IFAM.
Os apontamentos iniciais sobre as relações entre o currículo e a transdisciplinaridade no
contexto da Educação Tecnológica partiu da discussão do paradigma da transdisciplinaridade
na construção do conhecimento, das novas perspectivas para a construção do currículo e da
concepção de Educação Tecnológica como potencializadora da formação humana integral do
sujeito.
Por fim, buscando situar essa discussão da relação estabelecida entre o currículo e a
transdisciplinaridade

no

contexto

da Educação Tecnológica,

perspectivou-se

uma

complementaridade possível e potencializadora de ressignificações/reconfigurações nas
concepções e práticas dos sujeitos que atuam nesse contexto.
TRANSDISCIPLINARIDADE: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO
O paradigma da transdisciplinaridade apresenta como proposição a ruptura com o modo
de pensar cartesiano que se baseia na lógica clássica de identidade e não-contradição, as quais
nos conduzem a um modo de ver as coisas numa perspectiva dual, em que se compreende que
uma coisa “é” o que ela “é” (lógica da identidade) e o que “é” não pode “não ser” (lógica da
contradição), fixando amarras em nosso modo de pensar e agir, limitando-nos a lógica binária
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de verdadeiro ou falso. Essa perspectiva binária de encarar a realidade, em que se privilegia a
fragmentação na concepção e organização do conhecimento, tece uma estrutura disciplinar
rígida e com fronteiras fixas. A perspectiva da transdisciplinaridade, por sua vez, pressupõe a
unidade do conhecimento, um conhecimento considerado “In vivo”, em que se busca o que
está entre, através e além do que observamos, pensamos e fazemos, fundamentando a prática
interdisciplinar sobre os pontos de interseção entre as disciplinas (ALMEIDA &
PETRÁGLIA, 2009).
A transdisciplinaridade sustenta-se sobre 03 (três) pilares: existência de vários níveis de
realidade; a lógica do terceiro termo incluído e a complexidade. A lógica do terceiro termo
incluído pressupõe a existência de diferentes níveis de realidade, diferentes níveis de
percepção, os quais são dinâmicos, posto que a realidade esta, constantemente, assumindo
novas formas.
Segundo Almeida e Petráglia (2009), essa nova forma de olhar o currículo possibilita o
diálogo entre os saberes, por meio da complementaridade, compreendendo os conhecimentos
concebidos por meio de diversos outros saberes que se situam entre os saberes e se projetam
além dos saberes constituídos. A transdisciplinaridade interpreta o conhecimento como
processo e na condição de processo, assume caráter de provisoriedade.
Nessa perspectiva, a lógica do terceiro termo incluído, a partir do momento que exige a
interlocução entre os vários saberes, fundamenta a dialógica transdisciplinar, compreendendo
a dialógica como princípio de religação de saberes, ultrapassando, dessa forma, a fronteira
epistemológica de áreas de conhecimento (ALMEIDA & PETRÁGLIA, 2009).
A lógica do terceiro termo incluído tem como princípio a inclusão, que comporta, ao
mesmo tempo, a complementaridade e o antagonismo. Dessa maneira, Almeida e Petráglia,
(2009) compreendem que a ciência moderna tem fomentado apenas a lógica da exclusão, uma
vez que interpreta o sujeito e a sociedade de forma determinista, objetiva e reducionista,
relegando para o segundo plano o princípio da inclusão que pressupõe compreensão,
identidade-alteridade e a intersubjetividade. Daí resulta a dificuldade de se lidar nas com a
diversidade.
Para Almeida e Petráglia (2009), o homem moderno é constantemente manipulado pela
lógica clássica de identidade e de não-contradição, uma vez que considera que o “nós” só
pode incluir os que são iguais, ou buscar converter os diferentes em iguais, consolidando o
predomínio da domesticação.
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A perspectiva transdisciplinar, por sua vez, valoriza o ontológico ao considerar a
tessitura dialógica do sujeito, suas percepções, suas histórias, suas representações e culturas,
como nos apresenta D’Ambrósio, ao afirmar que
[...] o essencial da transdisciplinaridade reside na postura de reconhecimento de que
não há espaço nem tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar
como mais corretos – ou mais certos e ou mais verdadeiros – os diversos complexos
de educação e de convivência com a realidade. A transdisciplinaridade repousa
sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e mesmo de humildade com relação a
mitos, religiões e sistemas de explicações e de conhecimentos, rejeitando qualquer
tipo de arrogância ou prepotência (1997, p. 80).

Torna-se imperativo para a educação da atualidade, ressignificar suas concepções e
práticas, buscando promover e desenvolver práticas transdiscipinares, fundamentadas no
princípio da complementaridade e da transdisciplinaridade, rompem do, dessa forma, as
barreiras impostas pelo pensar cartesiano. Para tanto, esse rompimento requer considerar
possível o diálogo entre os saberes compartimentados em disciplinas, aplicando a lógica do
terceiro termo incluído. E essa nova perspectiva exige mudança na forma de perceber a
realidade, traduzindo-se em uma nova maneira de olhar, nova maneira de ensinar, aprender e
pesquisar, com foco na ressignificação de antigos conceitos e práticas.
CURRÍCULO: NA BUSCA DE NOVAS PERSPECTIVAS
Partindo da premissa de que currículo é uma construção social, cultural, individual e
ideológica, considerando os pressupostos da sociedade, cultura, aluno e ideologia/hegemonia,
o professor pesquisador em seu trabalho em sala de aula deve sempre considerar suas
concepções de homem, sociedade e cultura, imbricados na sua postura e prática educativa.
Pacheco (2005) destaca que um currículo não se elabora do vazio, pois se constitui como um
projeto de escolarização que reflete a concepção de conhecimento e a função cultural da
escola, uma vez que o currículo começa por fazer-se na base de conteúdos, condição lógica
para o ensino.
O currículo, interpretado como código de conhecimento, produz forte impacto na
estruturação da organização escolar. E esse modo de organização por disciplinas tem
promovido discussões sobre a elitização do currículo, em que a escola é considerada fazedora
de um “currículo de elite”, destinado àqueles que dispõem de um capital cultural mais elevado
e com expectativas de resultados de aprendizagem também mais elevados (PACHECO, 2005,
p. 65). Nessa perspectiva, o currículo tem sido construído com fortes bases ideológicas,
servindo a reprodução de um status quo, como sinaliza Althusser, em que a escola se converte
em uma força ativa que legitima ideologias, formas econômicas e sociais que lhe estão
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intimamente associadas. Da mesma forma, na perspectiva de Gramsci, o currículo representa
uma prática própria pela qual se inculcam valores e se interceptam interesses dos grupos
dominadores, transformando-o numa construção ideológica, representando um dado projeto
hegemônico (apud PACHECO, 2005).
Em contrapartida, numa perspectiva contra hegemônica, a construção do currículo
precisa partir da análise do sujeito (aluno), preocupando-se com seu processo de
aprendizagem, salvaguardando seus interesses. E isso significa valorizar sua individualidade,
sua cognição, atitudes e valores, respeitando suas diferenças individuais e buscando seu
desenvolvimento global e contínuo.
E como possibilidades alternativas nesse cenário e com o objetivo de romper com um
currículo tradicional, abstrato e teórico, apresentam-se modelos didáticos que se constituem
em inovações como é o caso dos projetos de trabalho, centros de interesse, temas transversais,
a proposta de Paulo Freire, entre outros que podem ser aplicados em diferentes áreas de
conhecimento, promovendo como defende Hernández (1998), a interlocução entre os vários
saberes. Segundo Almeida e Petráglia,
Em consequência do diálogo entre os saberes, tais metodologias trabalham o
conhecimento em outro nível: não operam no nível da fragmentação disciplinar
intransponível, mas no da unidade do diverso, no nível da unidade aberta do
conhecimento. O saber resulta da articulação de uma rede de conhecimentos não
mais pertence ao nível dos opostos, das disciplinas segmentadas, e sim ao nível da
articulação, da unidade do diverso (2009, p. 85).

É nessa perspectiva que a lógica do terceiro termo incluído que embasa a dialógica
transdisciplinar, nos permite realizar a ressignificação de conceitos. Morin (apud ALMEIDA
& PETRÁGLIA, 2009) traz a proposição de construir currículos que permitam estimular um
pensamento interrogativo e reflexivo, promovendo a reforma do pensamento, descartando a
forma de pensar predominante na modernidade que se traduz numa forma de pensar
simplificadora, reducionista, fragmentada e fragmentadora.
Nessa mesma direção, torna-se necessário fomentar a construção de um currículo que
permita ao aluno envolver-se em processo criativo. Contudo, essa mudança de
postura/paradigma requer repensar o conceito de organização do currículo que ainda é
difundido nos dias de hoje, currículo por disciplinas, fragmentado e com arranjo curricular
arcaico.
Segundo Almeida e Petráglia (2009), a especialização crescente no campo científico e o
isolamento extremado das disciplinas promoveram consequências desastrosas, provocando a
perda da aptidão natural para a contextualização, que é a qualidade fundamental da mente
humana.
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Mudanças de perspectivas nesse cenário exigem revitalização/reconfiguração da prática
pedagógica, compreendendo que para a aprendizagem tornar-se durável, é preciso
contextualizá-la, religando-a a história do sujeito e aos objetivos a atingir, nessa perspectiva
seria possível restituir ao indivíduo a sua integridade e à educação a sua vocação à
universalidade.
Neste mesmo movimento, Freire (apud HIDALGO, 2008), compreende a educação
como uma forma de conscientizar os oprimidos, refletindo criticamente sobre seu destino,
seus papéis e responsabilidades no processo de vencer o atraso do país, as injustiças sociais e
misérias, defendendo que a construção de novos currículos tornam-se imperativos para
superar o atual currículo tradicional, abstrato, teórico e desligado da vida real, negando-se a
desenvolver a consciência crítica dos alunos.
Daí decorre a necessidade de promover novas perspectivas para a construção do
currículo, fundamentadas no paradigma da transdisciplinaridade que busca a unidade do
conhecimento, promovendo ao mesmo tempo a integração entre as disciplinas, através das
diferentes disciplinas e além de toda disciplina.
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA COMPLEMENTARIDADE
POSSÍVEL
Falar de currículo pressupõe concepção de ensino e decorrente atitude profissional. Isso
significa dizer que a dimensão epistemológica, em uma complementaridade integradora com a
dimensão ontológica, implicará na dimensão metodológica, traduzida na atitude profissional
do ser professor.
Ser professor na perspectiva da transdisciplinaridade requer atitude investigativa,
problematizadora e potencializadora do processo de construção da aprendizagem pelos
alunos, vislumbrando possibilidades e alternativas viáveis no processo de construção do
conhecimento pelo aluno, considerando seus interesses e propiciando o exercício de sua
autonomia. Uma dessas possibilidades, transveste-se na proposta da organização curricular
por meio da Pedagogia de Projetos e de Projetos de Trabalho.
Trabalhar em sala de aula nessa perspectiva significa considerar as experiências
anteriores dos alunos (o que eles já sabem) conectando-se ao novo conhecimento e a seus
interesses, viabilizando dessa forma, a construção de uma aprendizagem significativa. Para o
professor, significa a possibilidade de refletir sobre a sua própria prática e dessa forma,
aprimorá-la (HERNÁNDEZ, 1998, p. 62).
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A proposta alternativa de Projetos de Trabalho, por exemplo, possibilita ao aluno
tornar-se consciente de seu processo de aprendizagem, abrindo múltiplas possibilidades de
aprendizagem e ao professor a construção de uma atitude mais flexível e aberta, considerando
a estruturação dos conteúdos.
Como sinalizado anteriormente, da concepção de ensino, decorre-se a atitude
profissional e assim, alguns professores poderão compreender a proposta do trabalho com
projetos apenas como uma nova organização externa, reproduzindo velhos e rotineiros
resultados, desprezando, potencialmente, a possibilidade da construção dos conhecimentos de
forma significativa e favorecedora da autonomia na aprendizagem, uma vez que trabalhar com
projetos possibilita aos alunos desenvolver um alto grau de autoconsciência e
significatividade com respeito às suas aprendizagens (HERNÁNDEZ, 1998).
Essa perspectiva na condução do trabalho pedagógico pressupõe uma ação conjunta
entre professor e aluno, uma vez que ambos se responsabilizam pelas informações que serão
trabalhadas em sala de aula. Dividindo essa responsabilidade com o professor, os alunos
aprendem a situar-se diante das informações a partir de suas próprias possibilidades e
recursos, envolvendo outros sujeitos nesse processo, considerando que não se aprende só na
escola, e que o aprender é um ato comunicativo.
Essa ação conjunta promove a responsabilidade do aluno com a sua própria
aprendizagem, tornando-o capaz de estabelecer comparações, inferências e relações,
auxiliando-o a dar sentido à sua aprendizagem, assim como transforma o professor em um
facilitador/mediador,

capaz

de

transformar

as

referências

informativas

(recursos

disponibilizados na biblioteca e sala de recursos, por exemplo) em materiais de aprendizagens
com uma intencionalidade crítica e reflexiva.
D’Ambrósio chama a atenção para a necessidade de considerar o homem na perspectiva
da Transdisciplinaridade, como um integrante diferenciado da totalidade cósmica, revelando
uma visão global e holística. Nesta medida, defende que,
[...] a única alternativa que resta é nos integrarmos nessa totalidade cósmica em
várias etapas, começando pela nossa integração pessoal, como indivíduos. Mente e
corpo, consciente e inconsciente, o material e o espiritual, nosso saber e fazer. Em
todas essas e outras dicotomias, com as quais nos habituamos a nos ver na nossa
mais profunda intimidade, deverão ser superadas. Temos que vencer a dominância
do ser (substantivo) sobre o ser (verbo). Somente através da redefinição do eu é que
estaremos em condições de redefinir nossas relações com o outro (1997, p. 82).

Coadunando-se com as ideias de D’Ambrósio, a proposta de formação humana integral,
revela-se significativa e pertinente quando se pensa/fala em currículo na Educação
Profissional e Tecnológica. A formação do sujeito nessa perspectiva ultrapassa a preocupação
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com o mero domínio técnico e operacional, transpondo barreiras essencialmente
mercadológicas, visando à formação humana integral. Destaca-se que essa perspectiva requer
uma nova dinâmica curricular em que é possível e recomendável a utilização de modelos
interdisciplinares e transdisciplinares que promovam a ressignificação de velhas práticas, a
partir da complementaridade que pressupõe entrelaçar, trançar junto, tecendo os fios do saber
de modo a, entrelaçando-os formar um tecido denso.
A escola, nesse contexto, cabe encorajar as trocas, as interações, os encontros no seio do
grupo que aprende e religa conteúdos e estratégias, recusando-se a reproduzir conteúdos
esvaziados de sentido, para fazer emergir o significado, respeitando a história e o contexto
daquele que aprende.
Ao professor, por sua vez, cabe acompanhar o aluno, ajudando-o a atualizar o seu
potencial, respeitando sua história e deixando lugar para a criatividade, a efetividade e
emoção. E para tanto, precisa considerar os conhecimentos prévios dos alunos, valorizando
seus elementos do cotidiano, atuar com organizador de situações propiciadoras da
construção/reconstrução do conhecimento. A esse aluno também cabe libertar-se da
compreensão cartesiana das coisas, criando novos mecanismos, novas possibilidades de
construção do conhecimento. Nessa nova configuração tanto o professor quanto o aluno
desempenham papéis importantes na construção dos conhecimentos.
O currículo fragmentado que a escola insiste em utilizar não mais dá conta de formar o
sujeito integral e pleno que se almeja, pois esta escola não mais atende a nova configuração
do mundo do trabalho. E nessas condições, a educação tecnológica precisa ser
ressignificada/reconfigurada ganhando novo sentido, precisa se reinventar, fomentando o
protagonismo nos seus alunos, possibilitando a construção do conhecimento.
Para tanto, precisa repensar e ressignificar suas práticas e currículos, sempre numa
perspectiva holística, desconstruindo a velha fragmentação do conhecimento, proporcionado
pela organização do conhecimento em disciplinas. E ainda dar novos significados ao
currículo. Essa ação implica reconhecer que, o conhecimento hoje ampliado, focaliza em dar
respostas às situações complexas da nossa realidade, abordando temas diversificados e
apontando caminhos às resoluções aos problemas vigentes .
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando as discussões em torno das relações estabelecidas entre o currículo e o
paradigma da Transdisciplinaridade no contexto da Educação Tecnológica, alguns elementos
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evidenciadores validam a relevância de se estabelecer essa relação de complementaridade
perspectivando ressignificações/reconfigurações de concepções e práticas curriculares no
âmbito dessa educação.
Sem perder de vista que um currículo é socialmente organizado e, portanto, imbricado
de intencionalidades sejam políticas, econômicas, culturais e ideológicas, construí-lo balizado
na perspectiva da transdisciplinaridade pressupõe garantir a unidade do conhecimento e a
consequente ruptura com o pensar cartesiano, uma vez que esse conhecimento in vivo
promove, ao mesmo tempo, a integração entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas
e além de toda disciplina, pois está entre, através e além do que observamos, pensamos e
fazemos, fundamentando a prática interdisciplinar.
A perspectiva da transdisciplinaridade legitima-se, no contexto da Educação
Tecnológica, por considerar a tessitura dialógica do sujeito, suas percepções, suas histórias,
suas representações e culturas, e ainda, na condição de agente promotor de
ressignificações/reconfigurações necessárias das concepções e práticas curriculares arcaicas,
fragmentadas e fragmentadoras, uma vez que a complementaridade que promove, permite
tecer os fios do saber de modo a trançar junto o tecido educativo, possibilitando a unidade do
conhecimento.
Deste modo se busca a efetivação da Educação Tecnológica fundamentada numa
concepção ampla e universal de educação, que se reveste num modelo formativo capaz de
fomentar a transformação da sociedade, contribuindo para a constituição de um sujeito crítico,
participativo, autônomo e verdadeiramente emancipado.
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ASSENTAMENTO
NOVA
JERUSALÉM,
MARAGOGI-AL:
CONSTRUÇÃO DO HISTÓRICO E LEVANTAMENTO DE DADOS
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RESUMO: O Assentamento rural Nova Jerusalém está localizado em Maragogi, litoral norte
alagoano e desde 2014 tem sido alvo do Programa de extensão Minha Comunidade, iniciativa
da Pró-reitoria de Extensão abraçada pelo Campus Maragogi do IFAL que numa perspectiva
interdisciplinar desenvolve ali atividades de pesquisa e extensão. Através da aplicação de um
questionário foi-se possível identificar componentes familiares, escolarização, renda, culturas
produzidas, saberes populares, pessoas de referência e liderança na comunidade. Neste
contexto surgiu a demanda de interesse da comunidade em atividades desenvolvidas pelo
IFAL bem como a necessidade de se construir o histórico da mesma. A equipe formada por
servidores e estudantes do Campus Maragogi fez as visitas domiciliares: cada morador
realizava oralmente um relato sobre tudo que presenciou e o entrevistador anotava
minuciosamente sem alterações o que foi descrito. Logo após a execução do questionário,
decidiu-se realizar a análise dos dados fornecidos, dando início a construção do primeiro
material histórico de Nova Jerusalém, porém ainda foram necessárias algumas entrevistas
coletivas para que pudéssemos compreender realmente a ordem cronológica dos fatos e as
possíveis discordâncias encontradas nas entrevistas. As entrevistas em seu segundo momento
foram coletivas e realizadas numa associação de artesanatos fundada na comunidade, fruto já
do Programa de Extensão em 2015. Nestas, os moradores além de relatar vivências fizeram
questão de mostrar fotos e alguns objetos que comprovam suas respectivas participações na
fundação do Assentamento. Tem-se como resultado do diagnóstico um histórico desde a
presença da fazenda existente antes no assentamento até a entrega das casas.
Palavras–chave: diagnóstico, histórico, rural

LAYING NEW JERUSALEM, MARAGOGI-AL: CONSTRUCTION OF
HISTORY AND DATA SURVEY
ABSTRACT: The rural settlement New Jerusalem is located in New Delhi, north state's coast
and since 2014 has been the subject of the extension program My Community, Pro-rector of
the initiative embraced Extension by Campus Maragogi IFAL that an interdisciplinary
perspective there develops research activities and extension. By applying a questionnaire was
to identify possible family components, education, income, crops produced, popular
knowledge, reference people and leadership in the community. In this context came the
community interest demands in activities developed by IFAL and the need to build the history
of it. The team of servers and students of the Campus Maragogi made home visits: each
resident orally held an account of all who witnessed and the interviewer carefully wrote down
without changes what was described. Shortly after the execution of the questionnaire, it was
decided to conduct the analysis of data provided by initiating the construction of the first
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historical material in New Jerusalem, but were still needed some press conferences so that we
really understand the chronological order of events and possible disagreements found in the
interviews. Interviews in his second time were collective and performed an association of
crafts based on the community, fruit already Extension Program in 2015. In these, residents in
addition to reporting experiences made it to show photos and some objects that prove their
respective interests in the foundation the settlement. It has been as a result of a historical
diagnosis from the presence of the existing farm before the settlement until the delivery of the
houses.
KEYWORDS: diagnosis, historical, rural
INTRODUÇÃO
Com a decorrência da globalização uma série de mudanças técnico-científicas tornouse presente cada vez mais forte uma desintegração das comunidades culturais, onde os
indivíduos da mesma não se preocupam mais com os fatos que o antecederam, nem tão pouco
há uma preocupação em compreendê-los para situar-se no espaço que vive. Muitas das vezes
são iludidos com representantes históricos criados pela classe burguesa, que cria uma capa de
bom representante das minorias para enganar os desiguais, que acabam valorizando histórias
da coroa e acabam por desvalorizar as de suas raízes culturais. No entanto se faz presente o
papel de um antropólogo, que por meio de uma atividade de cunho etnográfico, em que
através do “olhar, ver e escrever” (OLIVEIRA, 2007) sensível às perspectivas dos assentados
consegue obter suas percepções em relação as suas próprias vivências.
Com a presença deste componente, pode-se retirar as faixas que tapam todos os dias os
olhos de diversos indivíduos, fazendo-os pensar. Além disto, construir o sentido de pertença,
de envolvimento pelo bem comum, de valorização cultural de cada integrante, de noção de
cidadania e do próprio resgate histórico como modo de fortalecer a identidade local. "A
memória e a narração integram esse processo como possibilidade de romper com a linearidade
do cotidiano, como interrupção de um tempo "cronológico" e "vazio" e resgate da
multiplicidade do tempo e de experiências plenas (BENJAMIN, 1993, p.3).
O sentido da experiência plena é definido pela natureza coletiva de sua construção e a
narração como partilha e reconstrução dessas experiências. “A formação vai conjugando as
múltiplas instâncias de produção dos saberes docentes e possibilitando entrelaçar as
experiências do passado e do presente, vislumbrando a construção de projetos de futuro".
(BRAGANÇA, 2009, p.3). No entanto, preocupado com estas questões foi realizado no
Assentamento Nova Jerusalém, município de Maragogi (AL) um diagnóstico no
Assentamento Nova Jerusalém como forma de recuperação das informações que caracterizam
a história e o perfil da respectiva comunidade. Maragogi é o município do estado com maior

Artigos

Ciências Humanas

12891

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

número de assentamentos, segundo o INCRA são dezoito no total (INCRA, 2012). Uma
pesquisa com o intuito de construir um material histórico do local, com ênfase nas próprias
perspectivas dos moradores da comunidade, por meio de entrevistas e rodas de conversas,
onde os mesmos pudessem mostrar e informar o que veio ou não por acontecer justifica a
função acadêmica e, consequentemente, social deste trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
O uso de entrevistas e contato com a comunidade local foram os recursos utilizados
pela equipe interdisciplinar do Programa de Extensão Minha Comunidade. Interessante
ressaltar que o material de pesquisa foi um instrumento que efetivou a pesquisa e aliou a
mesma as ações do ensino e da extensão, mantendo a unidade e concretizando desta forma o
princípio da indissociabilidade. O material de pesquisa questionou a origem do entrevistado e
como este chegou ao local até hoje se tornando residente: o morador realizava oralmente um
relato sobre tudo que presenciou e o entrevistador anotava minuciosamente sem alterações o
que foi descrito.
Após a execução do questionário com todas as famílias (60 num total), decidiu-se
realizar a análise dos dados fornecidos, dando início a construção do primeiro material
histórico do Assentamento Rural Nova Jerusalém, porém ainda seria necessário algumas
entrevistas coletivas para que fosse possível compreender realmente a ordem cronológica dos
fatos e as possíveis discordâncias incluídas.
Após o início das entrevistas coletivas que foram realizadas numa Associação de
artesanatos fundada na comunidade pelo mesmo Programa, foram efetuadas outras entrevistas
individuais com moradores mais antigos, onde os mesmos além de estabelecer relatos,
fizeram questão de mostrar fotos e alguns objetos que comprovam a respectiva participação
na fundação e reorganização do estabelecimento. Desta vez recorreu-se ao auxilio de um
gravador de voz, para que fosse possível rever várias vezes as informações dissertadas.
Sucessivamente no mesmo local onde eram realizadas as entrevistas coletivas houve
apresentação aos moradores do histórico dessa vez finalizado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com as entrevistas realizadas durante ano de 2014 e 2015, foi possível construir um
histórico da comunidade Nova Jerusalém desde a existência da antiga fazenda antes
denominada de Santa Luzia até a entrega das casas pelo INCRA. Com o aprofundamento da
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pesquisa além de descrever fatos, comprová-los por meio dos materiais e fotos que de alguma
forma evidenciam a participação de pessoas ligadas ao Movimento de Libertação dos Sem
Terra (MLST), funcionários da antiga fazenda, a existência de uma capela que pertencia por
sua vez a Dona Marisa, antiga Dona da fazenda e móveis da remota fazenda.
Histórico finalizado da comunidade Nova Jerusalém
No distrito de Peroba localizava-se uma fazenda chamada Santa Luzia com área de
467, 7053 há e tinha como donos a senhora Marisa e seu esposo Raul Morato. Na fazenda
trabalhavam: Zedaquias, Jorge, Marcos, Miguel, Ramos, Pedro, Valdir, Severino, Regis e
Otacílio, todos nas mesmas funções. O senhor Raul Morato conhecido por ser um homem
caridoso que aos fins de ano presenteava seus empregados e fazia festas, acabou falecendo e
deixando tudo nas mãos de sua esposa. Com passar do tempo Dona Marisa decidiu passar a
fazenda para seu genro, pois havia muito o que administrar. Daí ele decidiu arrendar o
monumento, tomando 60% para si e dando 40% à verdadeira dona.
O genro tinha o desejo de criar gado, porém a região litorânea só possibilitava o
cultivo de coco que já era cultivado, com essa situação ele decidiu vender a fazenda, não
havia encontrado interessados até que seu sobrinho lhe falou que o INCRA tinha interesse na
compra, porém não queriam vender a parte que hoje se encontra a construção da sede do
IFAL, mas o INCRA não aceitou e por fim fizeram um acordo de compra de toda área do
monumento por R$ 25.838.12,00. A negociação foi feita no dia 18/09/2005, porém o
pagamento só foi executado no dia 05/04/2006. Após a confirmação, antes do pagamento o
INCRA mandou as pessoas irem de 3 horas da madrugada ocupar a fazenda, como ainda não
havia pagado, as pessoas ficaram acampadas a margem da rodovia por três meses e o
presidente do movimento ficou alojado em uma casa ao lado da área comunitária, onde hoje é
o IFAL.
Depois que o INCRA pagou a primeira parte da dívida, colocou as pessoas numa área
próxima à fazenda esperando a desocupação do antigo proprietário, ficando por lá durante 60
dias. Após a desocupação o INCRA começou a construir as casas. Com as casas prontas o
presidente José Vicente Santana iniciou a distribuição das (casa+lotes) para as famílias, as
pessoas que moravam na fazenda, que estavam em movimentos ligados ao INCRA, e até para
pessoas de outros assentamentos, foi daí que começou a troca de parcelas entre familiares.
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Ao conviver naquela área os novos moradores descobrem que havia ali uma capela
onde os católicos realizavam suas orações e realizavam festividades para Santa Luzia, logo
decidiram destruir a capela; em uma noite retiraram tudo da capela deixando a imagem da
Santa com o Sr. Otacílio que depois devolveu à igreja católica de Peroba. Também morava no
Assentamento uma mulher chamada Cícera que era benzedeira, com a ameaça de destruir a
capela decidiu morar em outra cidade. Chegou o momento de escolher o nome do
assentamento, alguns queriam Santa Luzia, em homenagem a fazenda, mas o presidente do
assentamento decidiu colocar Nova Jerusalém porque acreditava, de acordo com sua religião
que aquela era a terra prometida.

Imagem (A) – Seu Otacílio, antigo funcionário fazenda, trabalhando na mesma.

Imagem (B) - Entrevista com seu Otacílio.
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Imagem (C) – Entrevista realizada com outra moradora do Assentamento e seu respectivo
esposo, no qual comprovaram a participação no Movimento de Libertação dos Sem Terra
(MLST).

Imagem (D) – Antiga capela da fazenda Santa Luzia.

Imagem (E) – Entrevista coletiva com os moradores do local.
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CONCLUSÕES
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os
narradores e na qual se apoio este trabalho investigativo. E, entre as narrativas escritas, as
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros
narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas
maneiras: a figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois
grupos. "Quem viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso imagina o narrador como
alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou
honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições
(BENJAMIN, 1994, p.198).
A pesquisa realizada no Assentamento Nova Jerusalém em Maragogi-AL, torna-se,
portanto, importante por instigar a construção de material histórico para comunidades não só
contempladas pelos ideais da Reforma Agrária mas diversas. Com o intuito de perpetuar fatos
ocorridos em nossa sociedade, servindo de estudo para outros pesquisadores e até mesmo
gerando a valorização cultural de cada integrante de uma determinada localidade, mostrando
que história é uma forma de justificar a identidade de um povo e dar sentido às lutas
cotidianas e aos movimentos sociais.
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi desenvolver estudos de Astronomia associados ao
tema da Gravitação Universal no Ensino Médio, através da narrativa da história de Aristarco
de Samos, Aristóteles, Nicolau Copérnico, Claudio Ptolomeu, Tycho Brahe, Johannes Kepler
e as suas visões sobre os modelos planetários. A experiência de ensino-aprendizagem foi
realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus
Barreiras, e teve como população alvo, 54 estudantes do turno matutino e vespertino do 2o
ano do Curso Integrado de Edificações. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi iniciada em 29
de julho de 2015, e finalizada em 25 de setembro do mesmo ano. A análise da pesquisa foi
realizada através da Observação Participativa, Entrevista Coletiva, Registro de Eventos,
Produção de Textos e de Experimentos/Modelos e da aplicação de um Questionário
(Avaliação) tipo Likert. A pesquisa realizada sugere que as discussões dos modelos
planetários, apoiados pela História dos grandes representantes do Geocentrismo e
Heliocentrismo, contribuíram para o Despertar de sentimentos e inquietações e a Ampliação
de visão de mundo e conscientização, auxiliando-o na transformação das Visões Deformadas
a respeito do Trabalho Científico. Foi observado que a inclusão da história dos modelos
planetários foi elemento motivador fundamental para o curso de Gravitação. O curso trouxe
um melhor significado para o estudo da Física Clássica no Ensino Médio, além de despertar a
curiosidade sobre a astronomia brasileira. Durante o processo, observaram-se elementos de
desconstrução do mito do cientista e de suas controvérsias.
Palavras–chave: física clássica, ressignificação, geocentrismo, heliocentrismo, modelos
planetários
ASTRONOMY AND NARRATIVE YOUR: AN EXPERIENCE IN SECONDARY
EDUCATION
ABSTRACT: The objective of this research was to develop astronomy studies associated
with the theme of Universal Gravitation in High School through the narrative of Aristarchus
history of Samos, Aristotle, Copernicus, Claudius Ptolemy, Tycho Brahe, Johannes Kepler
and his views on planetary models . The teaching-learning experience was held at the Federal
Institute of Education, Science and Technology of Bahia - Barreiras Campus, and had as
target population, 54 students in the morning and evening shift of the 2nd year of the
Integrated Course of Buildings. The research, qualitative, was started on July 29, 2015, and
ended on September 25 of that year. The analysis of the survey was conducted through
participatory observation, Press Conference, Event Log, Production Texts and experiments /
models and the application of a questionnaire (Evaluation) Likert. The research suggests that
discussions of planetary models, supported by the history of the great representatives of
Geocentrism and heliocentrism, contributed to the Awakening of feelings and concerns and
the world view of Enlargement and awareness, assisting him in the transformation of Visions
Deformed about Scientific work. It was observed that the inclusion of the history of planetary
models was key motivating factor for the course of Gravitation. The course brought a better
meaning to the study of classical physics in high school, and arouse curiosity about Brazilian
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astronomy. During the process, there were deconstructing elements scientist myth and its
controversies.
KEYWORDS: classical physics, reframing, geocentric, heliocentric, planetary models
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, diversos autores discutem a necessidade da inclusão da Física
Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (Ostermann, 2002 e 2004 e Medeiros,
2005), tomam como principal justificativa, que a introdução de temas relacionados à FMC,
torna a Física mais atraente às mentes dos jovens do nosso século. Pensando na valorização de
temas pertencentes à Física Clássica, propomos através de uma atividade de Ensinoaprendizagem, uma ressignificação ao estudo da Gravitação Universal. Para tanto, mostramos
com a pesquisa realizada, que a mesma motivação pode ser desenvolvida nos alunos do
ensino médio, apresentado a Astronomia juntamente com a narrativa dos principais
personagens responsáveis por sua evolução.
A inserção da Astronomia trouxe a tona discussões sobre Temas que Pareciam Estar Bem
Resolvidos. Expondo as teorias que se propõem explicar a Gravitação Universal, consegue-se
auxiliar na transformação das visões deformadas encontradas em estudantes a respeito do
Trabalho Científico. Os autores Gil Pérez et al. (2001), chamam de visão aproblemática e
ahistórica:

... a essa visão rígida, podemos mencionar a visão aproblemática e
ahistórica (portanto, dogmática e fechada): transmitem-se os
conhecimentos já elaborados, sem mostrar os problemas que lhe
deram origem, qual foi a sua evolução, as dificuldades encontradas
etc., e não dando igualmente a conhecer as limitações do
conhecimento científico atual nem as perspectivas que, entretanto, se
abrem. (GIL PÉREZ et al. 2001, p. 131).
Para SOLER (2012), o estudo da Astronomia pode provocar o “Despertar de
sentimentos e inquietações; Relevância sóciohistórico-cultural; Ampliação de visão de
mundo e conscientização; e Interdisciplinaridade” (SOLER e LEITE, 2012). Como resultado
desta pesquisa, foi percebido dois destes fatores, o Despertar de sentimentos e inquietações e
a Ampliação de visão de mundo e conscientização. Para chegar a esses resultados utilizamos
da narrativa da história de Aristarco de Samos, Aristóteles, Nicolau Copérnico, Claudio
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Ptolomeu, Tycho Brahe, Johannes Kepler e as suas visões sobre os modelos planetários. O
objetivo era comparar as visões de mundo trazidas por esses personagens sobre o
Geocentrismo e o Heliocentrismo. Para a realização desse objetivo, modelos planetários
foram construídos, a influência da Igreja Católica e Protestante foi analisada e muitos debates
foram realizados sobre o nosso lugar no Universo.
Desta forma, a Astronomia se insere como aliada ao ensino de Física para contemplar
de maneira fundamental a edificação da base do saber dos estudantes, além de se comprovar
como incentivadora do desenvolvimento e despertar dos discentes.
MATERIAL E MÉTODO
A experiência de ensino-aprendizagem foi realizada no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Barreiras, e teve como população alvo 54
estudantes do turno matutino e vespertino do 2o ano do Curso Integrado de Edificações desta
instituição. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi iniciada em 29 de julho de 2015, e
finalizada em 25 de setembro do mesmo ano.
Como o estudo da Gravitação Universal é parte das ementas deste curso, aproveitamos
a oportunidade para discutir elementos associados à História da Ciência e a Astronomia que
motivassem o estudo da Física Clássica. A proposta inicial era a confecção dos modelos
planetários de Aristarco de Samos, Aristóteles, Nicolau Copérnico, Claudio Ptolomeu, Tycho
Brahe, Johannes Kepler, os grupos teriam que apresentar argumentos necessários para
justificar a defesa dos mesmos, além de apresentar a biografia do seu personagem e a
influência da Igreja em seu modelo. As apresentações eram sempre finalizadas na forma de
roda de debates e entrevistas.
Baseado nos estudos de pesquisa qualitativa utilizou-se da Observação Participativa,
Entrevista Coletiva, Registro de Eventos, Produção de Textos e de Experimentos/Modelos e
da aplicação de Questionários (Avaliação) tipo Likert. Uma maneira de avaliar e identificar se
a atividade elaborada apresentava compatibilidade com a perspectiva dos estudantes e dos
pesquisadores em sala de aula, podendo ser fornecida através desses dados uma reflexão sobre
a importância da inserção da Astronomia no Ensino Médio. Dentro desse estudo, um dos
focos foi o debate sobre a percepção dos alunos à concepção da Física como tendo o caráter
de conhecimento desnecessário e temporário ao desenvolvimento humano.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa sugere que as discussões dos modelos planetários, apoiados pela história
dos grandes representantes do Geocentrismo e Heliocentrismo, contribuíram para o Despertar
de sentimentos e inquietações e a Ampliação de visão de mundo e conscientização e também
no desenvolvimento da Alfabetização Científica e Tecnológica do estudante, auxiliando-o na
transformação das Visões Deformadas a respeito do Trabalho Científico. Foi observado que a
inclusão da história dos modelos planetários foi elemento motivador fundamental para o curso
de Gravitação.
O curso trouxe um melhor significado para o estudo da Física Clássica no Ensino
Médio. Na fala dos alunos, a Física Clássica “é apresentada fora do contexto, pois muitos de
seus elementos não estão presentes na tecnologia atual” (entrevistado 1). Tal colocação
reforça a necessidade de incluir elementos que motivem o estudo da Física Clássica, e a
Astronomia é uma dessas ferramentas. Além de despertar a curiosidade sobre a astronomia
brasileira.
Durante o processo de construção dos modelos planetários, observaram-se elementos
de desconstrução do mito do cientista e de suas controvérsias sobre os mesmos. É percebido
nos livros de nível médio, que é o enaltecimento de uma figura, em detrimento das demais,
leva os alunos a colocarem o conhecimento cientifico como algo distante, entretanto a
Astronomia inclina os alunos a uma nova perspectiva e análise do que lhes é passado em sala
de aula, não apenas contemplando pacificamente, mas tendo uma visão crítica sobre o tema.
Para isso se deu as discussões apresentadas nesse trabalho, com o intuito de mudança
de visão e análise de uma possível mudança de perspectiva na educação básica do ensino
médio brasileiro.
CONCLUSÕES
A partir dessa pesquisa, é verificado que a inserção de temas associados a
Astronomia e à História da Ciência são elementos motivadores para o processo de ensinoaprendizagem e viabilizam a realização de debates e mudanças de visões acerca da
natureza do trabalho científico. A pesquisa incentivou estudantes a pesquisar sobre a Lua,
nosso único satélite natural, observando sua influência em tribos quilombolas na região de
Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado da Bahia. Isto mostra a relevância da atividade e
seu poder de propagação do conhecimento.
Vasconcelos (2012) reforça,
Artigos

Ciências Humanas

12900

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

“A escolha do estudo da Astronomia como tema para o curso surgiu
da importância de mudanças e da significativa reformulação
curricular para o ensino médio através da determinação de um
conjunto de competências e habilidades a serem alcançadas
determinadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1998),
voltadas para compreensão de enunciados que envolvam códigos e
símbolos, discriminação e tradução de linguagens matemáticas,
elaboração de esquemas e interpretação de temas científicos
evidenciando dois aspectos do ensino de Física na escola: a física
como cultura e como possibilidade de compreensão do mundo através
da interdisciplinaridade para a organização do conhecimento”
(VASCONCELOS e SARAIVA, 2012, p. 483)

Todos esses elementos nos incentiva a levar adiante o trabalho para entender de
forma plausível quais seriam os resultados observados com o envolvimento maior da
Astronomia para o crescimento do conhecimento científico em sala de aula, ou seja, a
formação de um Grupo de Pesquisa sobre a astronomia e suas consequências no Ensino de
Física.
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RESUMO: O atual trabalho foi realizado numa Sala de Recursos Multifuncionais localizada no
interior de uma Escola Municipal na cidade de Senhor do Bonfim-BA. Teve como público alvo todos
os atores (professores, alunos e seus responsáveis, dentre outros) envolvidos no Atendimento
Educacional Especializado (AEE) realizado na instituição educacional supracitada. A coleta de dados
foi elaborada no enfoque de identificar, discutir e apresentar os fatores que limitam e/ou
impossibilitam o Atendimento Educacional Especializado na presente escola municipal. Para tanto os
instrumentos utilizados foram entrevistas e questionários, e foi considerada, principalmente, a
perspectiva dos profissionais diretamente ligados a este atendimento. A partir do resultado e análise
dos dados levantados, constatou-se haver um grande caminho a percorrer para se chegar à
implementação ideal do Atendimento Educacional Especializado, mesmo havendo uma total entrega
dos atores envolvidos neste atendimento.
Palavras–chave: Educação Especial, Inclusão Social, Regulamentação do Atendimento
Especializado

EDUCATIONAL SERVICE SPECIALIST IN ROOM FEATURES
MULTIFUNCTIONAL THE MUNICIPAL SCHOOL DR. JOSÉ
GONÇALVES OF MR BONFIM-BA: PERCEPTION OF SUBJECTS
INVOLVED
ABSTRACT: The current study was conducted in a Multifunctional Resource Room located
inside a municipal school in the city of Senhor do Bonfim, Bahia. We had as target all
stakeholders (teachers, students and their parents, among others) involved in the Educational
Service Specialist (ESA) conducted in the aforementioned educational institution. Data
collection has been developed in the approach to identify, discuss and present the factors that
limit and / or make impossible Educational Service Specialist in this municipal school.
Therefore it was considered mainly the perspective of professionals directly linked to this
service. From the results and analysis of the data, it was found to be a great way to go to reach
the ideal implementation of the Educational Service Specialist, even if there is a total
surrender of the actors involved in this service.
KEYWORDS: Special Education, Social Inclusion, Regulation of Specialized Care
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INTRODUÇÃO
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império,
com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual
Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje
denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro
(BRASIL, 2008).
A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 3º, inciso IV, como um dos seus
objetivos fundamentais “Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Define, no artigo 205, a educação
como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “Igualdade
de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e
garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino (2008).
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394(1996) define,
dentre as normas para a organização da educação básica, a “Possibilidade de avanço nos
cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (1996) e “Oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (2008).
Foi a partir alteração da lei supracitada, feita pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013,
que se fundamentou a formulação dos dispositivos legais para a atual regulamentação do
Atendimento Educacional Especializado (AEE). Tal fundamentação pode ser explanada
abaixo: possível se vê no inciso terceiro, do artigo quarto:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado
gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os
níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
(Lei nº 12.796/13)

Em 2011, já se discutia quanto às diretrizes presentes na atualidade:
Art. 1o O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da
educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)
§ 1o Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação especial
as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e
com altas habilidades ou superdotação (Decreto nº 7.611/11).
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No mesmo Decreto mencionado, a sala de recursos multifuncionais é ação disposta na
alínea, no parágrafo segundo, do artigo quinto:
§ 2o O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará as
seguintes ações: [.. ] II - implantação de salas de recursos multifuncionais;
[...] (Decreto nº 7.611/11)

Outro Decreto, o de número: 7.611/2011 em seu parágrafo terceiro do artigo quinto,
também menciona que: "As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de
equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento
educacional especializado" (2011).
A partir da discussão acima pudemos observar que a legislação referente ao
reconhecimento e inclusão das pessoas portadoras de deficiência é vasta; porém, foi a partir
de ações de movimentos sociais (e demais classes da sociedade) ligados à esta demanda, que
se fez valer a prerrogativa de se formular dispositivos legais (Leis, Decretos, Resoluções,
dentre outros) reportados ao público-alvo em questão; as quais se baseavam em medidas
voltadas à garantia do cumprimento dos direitos sociais de forma isonômica e inclusiva a esta
classe da sociedade.
A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional
especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões,
terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas
especiais e classes especiais. Vindo a passar por mudanças e/ou reformulações no decorrer do
tempo e no ciclo habitual de legisladores, ressaltando a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

A Escola Municipal pesquisada conta com o Atendimento de Educação Especial
instituído pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) e dispõe de uma sala de Recursos
Multifuncionais abrangendo alunos/as da própria escola e de outras escolas do município
sendo realizado de forma individual ou em pequenos grupos, em turno contrário ao da
escolarização em sala de aula comum. Entretanto num primeiro momento pudemos observar a
existência de problemas de ordem física e humana que dificultam a regulamentação do AEE.
Diante das realidades vivenciadas e dos avanços e dificuldades, questionou-se: Qual a
percepção dos professores e demais atores envolvidos no Atendimento Educacional
Especializado (AEE) acerca dos limites e dificuldades encontradas no processo escolar
supracitado?
Buscou-se com esse trabalho analisar a percepção dos sujeitos envolvidos acerca dos
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fatores que limitam e/ou impossibilitam o Atendimento Educacional Especializado na Escola
Municipal Dr. José Gonçalves, fornecendo, assim, subsídios que levem a comunidade interna
do Colégio a renpensar a prática pedagógica, ampliando ações significativas, métodos e
práticas cotidianas fazendo valher a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Segundo o Artº
1º Art. instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente projeto buscou materializar-se dentro do processo metodológico diante de
uma abordagem com aporte quali-quanti, visto compreender sua adequação ao tipo de estudo
realizado, voltado para uma análise dos sujeitos e do universo que os rodeia.
Participaram da pesquisa 6 sujeitos, destes somente 2 eram professores. Para a
realização da pesquisa os dados coletados seguiram dois instrumentos: entrevistas
semiestruturadas e questionários. As entrevistas foram realizadas junto aos docentes do AEE.
Possuindo como característica conhecer a realidade do trabalho realizado pelos educadores
envolvidos. No que tange a aplicação dos questionários, estes seguiram em duas linhas: um
questionário voltado para os professores e o outro questionário voltado para os demais
participantes. A partir das respostas oriundas da aplicação do questionário, buscou-se conhecer o
perfil dos entrevistados bem como fazer um levantamento sobre a opinião acerca do Atendimento
Educacional Especializado.

Ao iniciar o projeto, foi realizada uma visita à escola municipal e, em particular, a Sala
de Recursos Multifuncionais, bem como materiais e equipamentos utilizados neste espaço.
Paralelamente foi realizada a primeira entrevista pelos pesquisadores. Seguidamente, foram
aplicados os questionários com os participantes (diretora, professoras regentes, cuidadora,
merendeira e motorista).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A priori, ao se observar as dependências da Escola Municipal e, particularmente, a Sala
de Recursos Multifuncionais, notou-se situações estruturais, como observa-se nas
Figuras(1,2).
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Figura 1: Sala de Recursos. EMSB, 2016
Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2: Refeitório. EMSB,2016
Fonte: Arquivo pessoal

Durante as entrevistas com as professoras regentes do Atendimento Educacional
Especializado (AEE), emergiram questões acerca dos problemas que enfrentavam e, em
alguns casos, dificultavam e impediam o integral atendimento aos alunos com deficiências,
como: transportes (ônibus) que não atendiam necessidades básicas de pessoas com
deficiência, como a ausência de acessos para cadeirantes, por exemplo; computadores
inutilizados, impossibilitando o uso de softwares específicos para o AEE (Figura 3); banheiro
modificado e específico para o uso de alunos que se beneficiam do AEE completamente
depredado (Figura 4); materiais e equipamentos, para uso que poderiam auxiliar durante o
atendimento, desmontados (Figura 5); dentre outras situações.
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Figura 3 – Sala de Recursos. EMSB,2016
Fonte: Arquivo pessoal

Figura 4 – Banheiro. EMSB,2016
Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 5 – Materiais e Equipamentos.EMSB,2016
Fonte: Arquivo pessoal

Em apreciação aos dados coletados com os questionários, apreendeu-se que:
a idade dos entrevistados encontra-se entre 40 e 60 anos; 33,3% são docentes, 33,3% são
auxiliares de serviços gerais (deslocados para outras funções: cuidadora e merendeira), 16,7%
são gestoras educacionais (diretora) e 16,7% são motoristas.
Em sua grande maioria, com 83,3% , as orientadoras são do sexo feminino. Bem como,
66,7% são oriundos de Senhor do Bonfim-BA e 33,4% são oriundos de outros estados.
Porém, todos residem atualmente em Senhor do Bonfim-BA.
No que tange ao grau de instrução educacional, 50% têm especialização na área de
Educação Especial; 33,3% completaram o ensino médio; 16,7% completou, apenas, o ensino
fundamental. O que demonstra que muitos avanços ainda são necessários na especialização,
podendo refletir em práticas bem mais direcionadas aos estudantes. Destes (as) orientadores
(as) com especialização, 33,3% têm formação em pedagogia e 16,7% tem formação em
Ciências Matemáticas (Licenciatura).
Do tempo de trabalho nesta mesma Instituição escolar, 50% trabalham por lá há mais de
quatro anos; 33,3% trabalham entre seis meses e um ano; 16,7% trabalha entre três e quatro
anos.
Quando questionados acerca da legislação específica, como a Lei nº 10.098/00,
Resolução nº 02/01 e Resolução nº 04/09: 66,7% têm conhecimento; 33,3% não têm
conhecimento. À participação em cursos de formação continuada com ênfase no AEE e/ou na
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legislação supracitada: 66,7% já participaram; 33,3% não participaram. Aqui os dados trazem
mais um reflexo da necessidade de orientadores especializados diante do trabalho com
pessoas com deficiência. Bem como, coordenação ativa e atualizada na área, podendo ser
refletida nas necessidades de ações implementadas em tal Escola, reconhecida como
importante por 100% dos entrevistados.
Para finalizar, quando questionados sobre sua própria opinião no que concerne à
aplicação do AEE na presente Instituição escolar: 83,3% acreditam que há, sim, uma boa
aplicação; 16,7% crê que não há.
CONCLUSÕES
O presente trabalho foi realizado numa sala de Recursos Multifuncionais, que
atualmente tem funcionado no interior de uma Escola Municipal da cidade de Senhor do
Bonfim-BA. Teve como objetivo central discutir quanto a percepção dos professores e demais
atores envolvidos no Atendimento Educacional Especializado (AEE), acerca dos limites e
dificuldades encontradas no processo escolar supracitado, visto ser relevante, para a
realização e manutenção do atendimento realizado, a voz dos sujeitos envolvidos.
Desta forma, foi verificado que mesmo com a total entrega dos atores envolvidos no
Atendimento Educacional Especializado e levando-se em conta os propostos na Lei nº
10.098/00, na Resolução nº 02/01, na Resolução nº 04/09 e na Lei nº 13.146/15 ainda
constitui uma grande lacuna a ser preenchida diante da implementação ideal de atendimento
às pessoas com deficiências na atual Sala de Recursos Multifuncionais. Tal dificuldade pôde
ser verificada em materiais e equipamentos que compõem tal espaço, assim como, dos relatos
da aplicação de questionários ao grupo de funcionários estritamente ligados ao AEE, como a
diretora, professoras regentes, cuidadora, merendeira e motorista.
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RESUMO: Se a escola não vai ao museu, os alunos e professores podem estar perdendo a

oportunidade de viver a experiência de conhecer temáticas interessantes e, na maioria das
vezes, conhecer mais a respeito do local onde vivem. O Museu de Minérios do RN adota o
estilo contemplativo e interativo durante as visitas à sua exposição permanente. O número de
visitantes de alunos de escolas do ensino fundamental ao museu ainda é muito baixo devido,
principalmente, à falta de transporte em particular das escolas publicas ao museu. Estratégias
pedagógicas diversificadas possibilitam aos alunos uma formação mais completa, que pode
ser observada nos resultados de avaliações adotadas pelo Ministério da Educação, como o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este trabalho é um recorte de um
projeto de extensão desenvolvido no Museu de Minérios do RN, ligado ao IFRN que tem por
objetivo geral: incrementar as visitas de escolas públicas ao Museu de Minérios, por meio da
cessão de transporte pelo IFRN-CNAT e pela oferta de visitas guiadas associadas com
atividades práticas de identificação de minerais e rochas. Foram selecionadas 30 escolas para
realizarem estas visitas ao museu entre setembro e dezembro de 2016, que obtiveram menores
valores de IDEB pelo censo 2013. As primeiras visitas já tiveram inicio e os resultados
apontam que alunos e professores estão tendo a oportunidade de uma melhor apreensão dos
conhecimentos e de despertar um olhar crítico para a tríade homem - bem mineral – meio
ambiente, eixo norteador das ações do Museu de Minérios.
Palavras–chave: bens minerais, educação não formal, geociências, IDEB

MUSEUM ACTIVITIES AS EDUCATIONAL STRATEGY FOR
IMPROVING PUBLIC SCHOOLS STUDENT PERFORMANCE GREAT
NATAL- RN
ABSTRACT: If the school does not go to the museum, the students and teachers may be
missing the opportunity to live the experience of discovering interesting themes and, in most
cases, knowing more about the place where they live. the Mineral Museum RN adopt the style
contemplative and interactive during visits to their permanent exhibition. The number of
visitors from students from schools of basic education to the museum is still very low, mainly
due to lack of transportation from the school to the museum.Pedagogical strategies diversified
allow students with a more complete, which can be observed in the results of evaluations
made by the Ministry of Education, as the Index of Development of Basic Education
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(IDEB).This work is a cutout of an extension project developed at the Museum of minerals of
the RN, connected to the IFRN that aims to: increase the requests from public schools to the
Museum of Minerals, through the sale of transport by IFRN-CNAT and by offering guided
tours associated with practical activities of identification of minerals and rocks.We selected
30 schools to carry out these visits to the Museum between September and December of 2016,
which had lower values of IDEB the census 2013. The first view is already started and the
results show that students and teachers are having an opportunity to better grasp of knowledge
and service a critical eye to the triad man - well mineral - environment, the framework of
actions of the Museum of ores.
KEYWORDS: mineral products, non-formal education, geosciences, IDEB
INTRODUÇÃO
A relação dos museus com o público escolar está mudando e, em lugar das simples
visitas, muitos museus desenvolvem programas direcionados aos variados publicos, firmandose cada vez mais como espaços pedagógicos, onde a produção de conhecimentos ocorre de
maneira mais sedutora e intensa (GASTAUD, 2005).
É comum as pessoas terem como única experiência de visita a um museu aquela
realizada como atividade da escola. Se a escola não vai ao museu pode estar perdida a
oportunidade de se vivenciar novos mundos, temáticas interessantes e, na maioria das vezes,
conhecer mais seu próprio local e suas especificidades, como sua história, sua cultura, sua
produção mineral e outros. No Brasil ainda é muito baixo o número de moradores da cidade,
tanto da zona urbana quanto rural que frequentam os museus por iniciativa própria.
Entretanto, ir ao museu não é o bastante. É preciso ser capaz de desfrutá-lo.
O desafio é saber como tornar essa uma experiência frequente e prazerosa para um
maior número de pessoas. Nascimento (1998, p. 32-33) afirma que "[...] a dimensão
pedagógica do museu, não está relacionada apenas com a apresentação dos objetos, mas
certamente, na compreensão da historicidade do objeto museal [...] que reflete as interrelações dos homens com o seu meio e com o fato cultural".
Geralmente os museus, independente de seus acervos, adotam o estilo educacional
contemplativo, sem a necessidade do guiamento. O própria proposta museográfica já parte da
concepção de se criar um museu que pode ser desbravado de forma solitária, sem a
necessidade de outra pessoa para guiar.
O Museu de Minérios do RN também adota o estilo contemplativo, mas atua também no
estilo interativo durante a visita à exposição permanente e à sala de atividades, quando recebe
escolas ou outros grupos que solicitam estas atividades. A exposição permanente do museu
não pode ser visitada sem o acompanhamento de um guia. Mesmo o museu oferecendo textos
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explicativos relacionados aos diferentes bens minerais, as visitas são sempre guiadas por um
professor, ou um estagiário ou um monitor, geralmente alunos do curso Técnico de Geologia
ou de Mineração.
O referido Museu surgiu de uma parceria entre o IFRN, o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte e a Petrobrás, com o objetivo de apresentar ao público uma exposição
permanente com os principais bens minerais produzidos no Rio Grande do Norte. A
exposição permanente do museu é centrada na tríade bem mineral – homem – meio ambiente
e leva o visitante a refletir sobre as questões inerentes a exploração mineral. A abordagem dos
diferentes bens minerais procura dialogar de forma interdisciplinar com a química, a física, a
história e outros conteudos.
Neste período, desde a inauguração o museu recebeu cerca de 2000 alunos, sendo que
7% foram de cursos superiores ligados à iniciativa privada, 17% alunos do nível fundamental
de escolas privadas e 76% de alunos do nível fundamental de escolas públicas. Muitos
professores que visitam o museu, acompanhando seus alunos, reconhecem a importância das
visitas na formação do aluno, principalmente aqueles do ensino fundamental, cujos conteúdos
ligados a Ciências e Geografia contemplam assuntos ligados aos bens minerais.
Porém, estes mesmos professores apontam muitas dificuldades para virem visitar o
museu, e entre elas, a mais citada reside no transporte destes alunos, da escola até o museu, no
IFRN, uma vez que grande número de alunos visitantes é menor de idade e necessitam do
acompanhamento dos professores em sua locomoção relacionada a atividades pedagógicas da
escola. Adicionalmente, as escolas públicas da grande Natal enfrentam problemas
orçamentários que impedem a destinação de transporte para atividades fora da escola, o que
acaba inviabilizando as visitas ao museu.
A simples visita a um museu não garante a formação de sujeitos criativos e capazes de
realizar conexões e construir novos conhecimentos, uma vez que as práticas pedagógicas dos
museus acabam por reproduzir as salas de aula. Muitas vezes os alunos que visitam o museu
não tem paciência em seguir o grupo e não interagem com os guias que realizam uma
exposição dialogada, incitando o publico a responder perguntas a respeito dos bens minerais
expostos.
Neste sentido, Reis (2005, p. 42) afirma que "[...] os museus devem ser um espaço [...]
onde não necessariamente as coisas devam ser explicadas [...] considerar que não há uma
única forma de construção do conhecimento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito
[...] a ação, a interação e a reflexão”. Porém, mesmo com o esforço da equipe do Museu de
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Minérios em propiciar aos visitantes práticas pedagógicas voltadas para despertar a
criatividade e a observação no sentido da produção de novos conhecimentos, ainda é baixo o
número de visitantes que frequentam o museu. Adotar estratégias pedagógicas diversificadas
para a formação do aluno pode possibilitar uma formação mais completa, possibilitando uma
formação de conhecimentos mais ampla e crítica e que poderá ser percebida em dados como a
baixa evasão, maior comprometimento dos alunos nas atividades propostas pelos professores
e, como consequencia, melhor desempenho em ferramentas de avaliação.
O rendimento acadêmico dos alunos é medido por mecanismos de avaliação adotados
pelo Ministério da Educação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), que é uma ferramenta de acompanhamento das metas de qualidade da educação
básica. Este índice é obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar
(aprovação), que constitui, segundo o Ministério da Educação, importante balizador do nível
de aprendizagem dos alunos.
De forma geral uma escola com alto índice no IDEB indica que seus alunos frequentam
a sala de aula, aprendem os conteúdos ministrados e, consequentemente, não possuem
reprovações. Sabe-se que vários questionamentos tem sido feitos a este mecanismo de
avaliação, como os pesquisadores Chirinéa e Brandão ( 2015) que consideram este tipo de
avaliação muito frágil para mensurar a qualidade educacional do pais, uma vez que não levam
em consideração fatores como a formação docente, o contexto vivencial dos alunos, a gestão
escolar entre outros. Nesta mesma linha de discussão, Soares e Xavier (2013) afirmam que o
IDEB assume que as escolas devem ser avaliadas não só pelos seus processos de ensino e
gestão ou pelos recursos disponíveis, mas também pelo aprendizado de seus alunos sobre as
capacidades básicas e pela sua trajetória escolar.
Certamente deve-se levar em conta estes fatores, porém, este é um indice usado em
várias ações governamentais para a melhoria da educação no Brasil e, neste sentido, optou-se
por usar este indice avaliativo para a seleção das escolas que seriam contempledas no projeto,
uma vez que deveriamos ter um balizador para a seleção das escolas.
Assim, a partir da análise dos dados, consideramos que as escolas que mais
necessitavam destas novas abordagens pedagógicas para o ensino-aprendizagem eram aquelas
que detinham os menores valores de IDEB.
Dados de 2013 mostram que mais de 50% das escolas públicas nos anos iniciais do
ensino não atingiram a meta do IDEB prevista para 2013 que era de 4,1, quando a meta
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nacional é de 6,0. O valor do IDEB nas escolas públicas da Grande Natal, em 2013, para a 4ª
série e 5º ano foi de 4,1, quando a meta era de 4,2. Em 2015 foi de 4,6, quando a meta era de
4,5. Para a 8ª série e o 9º ano, no senso de 2013, o valor foi de 3,1 quando a meta era de 3,7 e
no senso de 2015, o valor foi de 3,2, quando a meta era de 4,1. Ou seja, os valores de IDEB
ficaram abaixo da meta na maioria dos casos. Algumas escolas ficaram com valores de IDEB
muito abaixo da meta. Outro dado importante é que a maioria das escolas com valores de
IDEB baixos estão localizadas nos bairros mais pobres da capital ou nas periferias das cidades
que formam a Grande Natal.
Assim, é necessário criar estratégias que possibilitem uma melhoria no processo de
ensino aprendizagem, que seduzam o aluno para a leitura e a pesquisa, que leve o alunos a
pensar criticamente e que a formação de novos conhecimentos aconteça de forma natural e
atraente. Acreditamos que tudo isto é facilitado por meio de atividades pedagógicas como
uma visita ao museu. Neste sentido surge a problemática que orienta esta pesquisa e dá título
ao projeto: “Se a escola não vem ao museu...” o que podemos fazer para mudar esta situação?
Que estratégias utilizar para que as escolas venham ao museu? Estas indagações nortearam a
elaboração do projeto de extensão cujo objetivo é: incrementar as visitas de escolas públicas
ao Museu de Minérios, por meio da cessão de transporte pelo IFRN-CNAT e pela oferta de
visitas guiadas associadas com atividades práticas de identificação de Minerais, rochas e bens
minerais produzidos pelo RN, para escolas da grande Natal que possuem menores IDEB,
como forma de possibilitar a estes alunos um aprendizado mais significativo nas temáticas
relacionadas a geociências. Este trabalho é um recorte deste projeto e apresenta os dados
iniciais obtidos junto aos alunos e as escolas.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o cumprimento das metas foi definida uma metodologia que possibilitasse o pleno
desenvolvimento do projeto. Assim, iniciou-se uma pesquisa para seleção de escolas públicas
municipais e estaduais com menores valores de IDEB pelo censo 2013, uma vez que o censo
2015 não havia sido divulgado até meados de setembro de 2016. Foram selecionadas cerca de
60 escolas. Para todas elas foram enviados contatos por e-mail ou telefone, convidando para a
participação no projeto. As séries selecionadas foram do 5º e 9ª ano, devido ao conteúdo
programático estar relacionado com a temática do museu: temas de geociências.
Após o primeiro contato foram selecionadas 30 escolas para realizarem as visitas, que
serão distribuídas nos turnos matutino e vespertino, entre os meses de setembro e dezembro.

Artigos

Ciências Humanas

12916

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Foi realizada também a reserva do transporte no IFRN-CNAT para o traslado dos alunos e
professores.
Neste intervalo, foi elaborado um questionário com 15 questões objetivas com multiplas
escolhas, relacionadas ao conteúdo programático que é trabalhado nestas séries e que são
abordados no museu. Estes questionários serão aplicados antes da visita e, após a visita e
atividades, tanto para alunos quanto para os professores que acompanham a atividade, com as
mesmas questões para ambos os grupos.
Além da visita guiada são organizadas aulas práticas com os diferentes tipos de rochas e
minerais, além de jogos para observação do nível de apreensão dos conteúdos tratados, e
premiação com amostras de minerais para os alunos que acertam mais questões nos jogos.
O acompanhamento é sistemático e acontece em todas as etapas do projeto. Sendo
avaliado a cada etapa cumprida, com o olhar flexível para possibilidades de ajustes. Ao final
do período de execução do projeto, será realizada uma avaliação mais ampla a partir dos
depoimentos escritos e orais dos visitantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As primeiras visitas, que tiveram início em setembro de 2016, mostraram resultados
satisfatórios. Os alunos ficaram atentos as explicações, alguns interagiram por meio de
questionamentos e contribuição com informações sobre os bens minerais. Os professores que
acompanhavam os alunos também interagiram em diferentes momentos com questionamentos
aos guias e reflexões sobre as questões ambientais que envolvem a mineração.
As atividades práticas foram bem recebidas e os alunos mostraram interesse na
atividade, mas a parte que eles mais se entregam é no momento dos jogos com temas
relacionados aos bens minerais. A disputa é acirrada e muitos alunos acertam as questões
propostas, porém somente um aluno sai vencedor ao final da disputa e recebe uma amostra de
mineral como brinde.
A aplicação dos questionários ocorre em dois momentos: antes da visitação, como
introdução a atividade e posteriormente, ao final da visita e das atividades. Os professores só
respondem antes da vistação. A proposta é analisar o conhecimento que os professores trazem
e, quanto aos alunos, avaliar o quanto foi apreendido durante a atividade.
Os primeiros resultados dos questionários aplicados com os professores de tres escolas,
em um total de oito professores de Geografia e História. A primeira questão referente ao
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material mineral usado na execução das pinturas rupestres é uma temática comum em livros
de geografia e história. Nenhum professor acertou a resposta.
Esta mesma questão respondida por 26 alunos de uma das escolas, apontou 0% de
acerto antes da vista. Em contrapartida, ao final da atividade, os dados revelaram um indice de
acertos de 46%.
A questão referente a cidade onde se localiza um importante sítio arqueológico
denominado de Xique Xique I, que já foi tema de vários documentários na televisão, em
programas locais e também naqueles de vinculação nacional, somente 35% dos professores
escolheram a alternativa correta. A mesma questão respondida pelos alunos teve um indice de
acertos de 54% antes da vista e das atividades e pulou para 77% após as atividades,
mostrando um aproveitamento significativo
Estes dados nos levam a refletir sobre a formação dos professores para ensinar temáticas
relacionadas a geociências. As questões são relacionadas a temas que são estudados no ensino
fundamental e estão previstos no Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998).
Como meta do projeto, que deve finalizar em dezembro de 2016, pretendemos receber
trinta escolas, com uma média de mil alunos, possibilitando a eles uma melhor apreensão dos
conhecimentos e despertando um olhar crítico para a tríade homem- bem mineral – meio
ambiente, eixo norteador das ações do Museu de Minérios.
CONCLUSÕES
O desafio de melhorar o ensino segundo a perspectiva transdisciplinar nas escolas
púlicas da Grande Natal é tarefa ininterrrupta e que exige o envolvimento das instituições
parceiras por meio de estudantes, professores, estagiários e coordenação do projeto.
Se a escola não vai ao museu, muitas oportunidades serão perdidas de construir
conhecimento. Este projeto de extensão do IFRN representa um importante mecanismo de
mediação pedagógica

da construção de saberes voltados para a compreensão da triade

homem-mineral-meio ambiente.
Os resultados preliminares apontam que as visitas ao Museu de Mineérios do RN estão
contribuindo na ampliação do conhecimento sobre cultura, geodiversidade e beneficiamento
de recursos naturais no RN. A participação dos professores e estudantes constituem
importantes objetos de pesquisa sobre aprendizagem em ambientes não formais.
Que sejam ampliadas as oportunidades de visitação aos alunos de baixa renda por
meio da cessão de transporte para execução das visitas ao Museu de Minérios do RN.

Artigos

Ciências Humanas

12918

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Pro-reitoria de Extensão do IFRN pelo apoio a ações de extensão com a
comunidade e pela cesão de bolsas aos alunos e, ao Campus Natal Central na pessoa de nosso
diretor, prof. José Arnóbio de Araújo Filho, que não mede esforços para a realização de ações
de extensão do Museu de Minérios.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Introdução. Ensino Fundamental. Brasília:
MEC/SEF, 1998.

CHIRINEA, A. M.; BRANDAO, C. F. O IDEB como política de regulação do Estado e
legitimação da qualidade: em busca de significados. Ensaio: aval.pol.públ.Educ., Rio de
Janeiro, v. 23, n. 87, p. 461-484, 2015 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S010440362015000200461&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04
maio. 2016.

GASTAUD, C. A escola vai ao museu o museu vai à escola, O programa educacional do
museu da baronesa. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 23, 2005, Londrina, 2005.
Anais... ANPUH, 2005.
NASCIMENTO, R. O objeto museal, sua historicidade: implicações na ação documental
e na dimensão pedagógica do museu. 1998. 121f. Dissertação (Mestrado em Educação),
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998.
REIS, B. S. S. Expectativas dos professores que visitam o Museu da Vida. 2005. 106f.
Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.

SOARES, J. F.; XAVIER, F. P. Pressupostos educacionais e estatísticos do Ideb. Educ.
Soc.[online]. vol.34, n.124, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S010173302013000300013&lng=pt&nrm=iso>.

ISSN

0101-7330.

http://dx.doi.org/10.1590/ S0101-73302013000300013. Acesso em: 17 set. 2015.

Artigos

Ciências Humanas

12919

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação
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RESUMO: Trabalhar com o tema transversal Meio Ambiente na escola de forma
significativa é um desafio para os professores da Educação Básica. Por isso, foi criado o
projeto de extensão Consumo e Meio Ambiente, visando levar atividades lúdicas para escolas
públicas de Maceió e auxiliar os professores de diferentes disciplinas escolares no processo de
ensino aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido em uma turma do 9º ano da Escola
Estadual Dra. Eunice de Lemos Campos, situada no bairro Benedito Bentes, essa escola
atende alunos carentes dos vários conjuntos habitacionais da localidade. As atividades
contaram com a participação de duas professoras da escola, uma de Geografia e outra de
História. As atividades foram desenvolvidas dentro do contexto dos assuntos trabalhados por
elas em sala de aula. As atividades foram desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de
2016. A primeira atividade trabalhou conceitos sobre consumo e meio ambiente, nela os
alunos foram estimulados a criar seus próprios conceitos. Nas etapas seguintes, os alunos
participaram de jogos interativos, desenvolvidos pelos bolsistas e professores. Foram
desenvolvidas atividades como jogo de adivinhação, jogo da memória e elaboração de mural e
cartazes com notícias de revistas e jornais. A pesquisa utilizou uma metodologia qualitativa e
o questionário como instrumento de recolha de dados. O questionário foi aplicado com os
alunos e professoras antes e após o desenvolvimento das atividades. Os resultados mostraram
que os alunos se tornaram mais presentes, participativos e interessados nas aulas. As
professoras passaram a incluir atividades lúdicas na sua prática em outras turmas.
Palavras–chave: Meio ambiente, Consumo, Aprendizagem significativa, Atividades lúdicas.

RECREATIONAL
PROCESS: AN
ENVIRONMENT

ACTIVITIES IN
APPROACH TO

THE TEACHING-LEARNING
CONSUMPTION AND THE

ABSTRACT: Work with the cross-cutting theme in the school Environment is a significant challenge
for teachers of basic education. So was created the extension project consumption and Environment,
aiming to lead activities for public schools in Maceio and assist teachers in different school subjects in
the teaching learning process. The work was developed in a class of ninth grade State school Dr.
Eunice de Lemos, located in the Fields Benedito Bentes, the school serves students in need of several
housing estates. The activities with the participation of two school teachers, a geography and History.
The activities have been developed within the context of the issues worked out for them in the
classroom. The activities were developed during the first half of 2016. The first activity worked
concepts about consumption and environment in which students were encouraged to create their own
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concepts. In the following steps, students participated in interactive games, developed by scholars and
teachers. Activities were developed as guessing game, memory game and preparation of mural and
posters with news of magazines and newspapers. The research used a qualitative methodology and
questionnaire as a tool for data collection. The questionnaire was applied with the students and
teachers before and after the development of the activities. The results showed that students have
become more present, participatory and interested in class. The teachers began to include recreational
activities on its practice in other classes.
KEYWORDS: Environment, Consumption, Significant Learning, Fun Activities.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os desafios ambientais do século XXI exigem a formação de um novo tipo de cidadão, que
deve ser consciente do seu papel em sociedade e do seu compromisso com o planeta. Para isso, é
necessário que as novas gerações sejam educadas no sentido de desenvolver uma consciência
ambiental. Nesse contexto surge a Educação Ambiental, que é todo o processo participativo e
permanente que tem por objetivo o conhecimento e a conscientização acerca das questões ambientais,
para uma visão transformadora a respeito do meio ambiente. (MEDEIROS et al., 2011).
A Educação Ambiental se insere na escola de forma interdisciplinar e transversal, exigindo a
participação de integrada de vários educadores, buscando atender às determinações legais. Nesse
sentido

a educação ambiental ganhou notoriedade com a promulgação da Lei 9.795,
de 27 de abril de 1999, que instituiu uma Política Nacional de Educação
Ambiental e, por meio dela, foi estabelecida a obrigatoriedade da Educação
Ambiental em todos os níveis do ensino formal da educação brasileira.
(CUBA, 2010, p. 24).

Porém, as dificuldades de se ter escolas e professores capacitados são evidentes. Há a
necessidade de os professores se qualificarem para trabalhar com a temática ambiental e,
principalmente, superar os desafios do trabalho em conjunto com outros educadores. Segundo Cuba
(2010, p. 23), ainda há resistência dos professores em trabalhar com a questão ambiental em sala de
aula, principalmente devido à falta de capacitação. No entanto, é necessário que todos se mobilizem
para que esses desafios sejam superados, já que a escola é o lugar ideal para que esse processo
aconteça.
A Educação Ambiental deve permear todo o processo formativo do aluno e integrar diferentes
instituições e níveis de aprendizado. É necessário que as Universidades e os Institutos Federais
contribuam com a introdução de temas ligados ao meio ambiente na Educação Básica e que, se
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possível, auxiliem os professores, capacitando-os ou contribuindo com sua práxis. A Educação Básica
não pode ser vista como um ambiente distante da realidade das instituições de ensino superior, técnico
e tecnológico. É necessário que haja uma integração das

instâncias dialógicas, onde circulam conhecimentos e experiências da práxis
pedagógica, [...] fundamentais para a formação de professores, pois estes
aprendem principalmente com a troca de vivências. [É necessário que haja] a
experimentação de algumas práticas como, por exemplo, a metodologia de
projetos de intervenção e transformadores, por meio de instrumentos como a
pesquisa-ação-participativa e o fomento à relação escola-comunidade.
(BRASIL, 2007, pag. 20).

Assim, é importante e urgente que haja uma aproximação dos vários níveis educacionais em
um trabalho de troca de experiências e de construção de métodos e metodologias voltadas para a
capacitação e desenvolvimento de atividades que efetivem a implantação da Educação Ambiental nas
escolas.

A LDB E OS TEMAS TRANVERSAIS
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira é uma legislação que regulamenta o
sistema educacional do Brasil. Essas diretrizes e bases da educação nacional não têm o poder, por si
só, de alterar a realidade educacional e de, modo especial, a formação inicial e continuada de
professores, mas produz efeitos em relação a essa mesma realidade, transformando-a aos poucos e
dando um norte a toda organização da educação brasileira (CARVALHO, 1998).
Ainda segundo Carvalho (1998) a Lei coloca como finalidade da formação dos profissionais
da educação “atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características
de cada fase de desenvolvimento do educando”. Portanto, para que as crianças dominem os
conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente conscientes de seu papel
na sociedade, não basta apenas o conhecimento das disciplinas curriculares, é necessária uma
formação mais abrangente, que agregue valores morais e ambientais. É nesse contexto que os
Parâmetros Curriculares Nacionais propõem os temas transversais: ética, trabalho e o consumo,
orientação sexual, saúde e meio ambiente. Eles não se caracterizam como uma nova disciplina ou uma
nova área do conhecimento, eles devem ser trabalhados na escola paralelamente as atividades já
desenvolvidas, já que eles permeiam todas as áreas do conhecimento, e se inserem nas demandas das
comunidades. Por isso, eles não devem ser trabalhados na escola como uma imposição, mas como um
auxiliar na resolução de problemas mais urgentes de cada comunidade escolar.
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A maioria das escolas e professores têm dificuldade em colocar esses temas em prática,
pois segundo Selli; Cruz e Souza (2012), eles percorrem diferentes áreas do conhecimento e
requer a quebra de barreias entre os mais variados temas que norteiam a sociedade.
Entretanto, isso também é um indicativo da riqueza e flexibilidade de seus conteúdos,
podendo auxiliar na formação de uma escola mais participativa e voltada para uma formação
cidadã.
PROJETO CONSUMO E MEIO AMBIENTE
Com o objetivo de contribuir com a formação cidadã dos alunos e promover a integração entre
instituições de ensino, foi elaborado o projeto de extensão denominado Consumo e Meio Ambiente. O
projeto buscou levar a uma escola estadual da cidade de Maceió atividades que estimulassem os
alunos a refletir sobre o seu papel na sociedade de consumo e sua responsabilidade ambiental, ao
tempo em que promovia a interdisciplinaridade na escola alvo do projeto. Para desenvolver esse
trabalho foi adotado o princípio da pedagogia de projetos que, segundo Moura e Barbosa (2006, p. 12),
são atividades

desenvolvidas por alunos em uma (ou mais) disciplina(s), no contexto
escolar, sob a orientação do professor, e têm por objetivo a aprendizagem de
conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades específicas. [...]
os projetos de trabalho são executados pelos alunos sob a orientação do
professor visando a aquisição de determinados conhecimentos, habilidades e
valores.

O projeto foi implantado em uma turma do 9º ano da Educação Básica. A escolha da turma
visou alcançar os alunos em um período em que seus hábitos estão em formação, o que facilita a
adoção de novas formas de agir e pensar. No caso, criar uma consciência de consumo ambientalmente
sustentável. Para atingir esse fim, o projeto desenvolveu ações, utilizando atividades lúdicas, no intuito
de proporcionar um aprendizado significativo e desenvolver o tema transversal Meio Ambiente e
Trabalho e Consumo.
O consumo é uma prática que tem por finalidade suprir as necessidades do ser humano.
Quando esse consumo se torna exagerado passa a ser chamado de consumismo. Segundo Houaiss
(2009), consumismo é o ato, efeito, fato ou prática de consumir em demasia, é o consumo ilimitado de
bens duráveis, especialmente artigos supérfluos. Essa relação entre consumo e meio ambiente é
predatória. Para consumir é preciso extrair, e a humanidade vem consumindo e extraindo em
quantidades que, em alguns casos, ultrapassa a capacidade de suporte do meio (ALMEIDA, 2011).
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Assim, o ato de consumir se tornou algo extremamente prejudicial, tanto ao meio ambiente quanto a
pessoa que consome em demasia e a sociedade. Portanto, trabalhar as questões ambientais nas aulas da
Educação Básica é uma forma de educar os alunos para uma atitude de consumo consciente dos seus
reflexos ambientais. Nesse contexto está inserida a busca por uma aprendizagem significativa e uma
prática educativa voltada para o trabalho lúdico em sala de aula.

METODOLOGIA
A investigação adotou uma metodologia qualitativa, por essa, segundo Martins (2004, p. 292),
ter por essência exigir daquele que a adota o “[...] desenvolvimento de uma capacidade criadora e
intuitiva”, possibilitando, por parte do pesquisador, a apreensão e compreensão da realidade que o
cerca e a busca de soluções para os problemas encontrados.
Para a recolha de dados foi utilizado o questionário, elaborado com questões fechadas, para
coletar dados dos alunos, e abertas, para coletar informações com a professora regente, de acordo com
as orientações de Moreira e Caleffe (2006). Essa opção se mostrou mais adequada ao público
pesquisado, já que as perguntas foram elaboradas para atender o nível de leitura e compreensão dos
alunos do 9º ano da Educação Básica. Já as questões abertas usadas com as professoras regente visou
coletar a percepção sobre aspectos ligados a atividades lúdicas em sala de aula e a
interdisciplinaridade. A análise dos dados utilizou o paradigma interpretativo. Esse método de análise
de conteúdo é uma ferramenta importante na compreensão da construção do significado que o ator
social exterioriza no discurso, possibilitando ao pesquisador o entendimento das representações que o
indivíduo apresenta em relação a sua realidade e a interpretação que faz dos significados a sua volta
(SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). Desse modo, o paradigma interpretativo proporciona um
procedimento mais intuitivo, mais maleável e mais adaptável (BELL, 1997), permitindo, dessa forma,
compreender como os inquiridos interpretam o ambiente onde atuam e como influenciam o ambiente
(ALENCAR, 2002 apud SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005).
O

desenvolvimento

da

atividade

adotou

um

procedimento

participativo,

devido,

principalmente, à natureza da proposta de intervenção direta. O procedimento constou de várias
etapas. Primeiro, houve estudo do tema “consumo e meio ambiente” com os bolsistas; depois houve a
escolha das atividades lúdicas que seriam desenvolvidas na escola. Em um segundo momento, foi
escolhida a Escola Estadual Doutora Eunice de Lemos Campos para se desenvolver as atividades. Essa
escola atende alunos carentes do bairro Benedito Bentes, em Maceió, e apresenta índices significativos
de evasão escolar, principalmente nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental. A proposta de
trabalho foi apresentada a escola (Direção), a professora regente de história e de geografia e aos alunos
do 9º ano.
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Foram desenvolvidas três oficinas para elaboração de material para os jogos educativos e
realização das atividades. A primeira atividade realizada foi a Tirinha, na qual os alunos associavam
cada uma das historinhas da tira ou imagens a aspectos de um tema motivador ligado a meio ambiente
ou a consumo (Figura 1). A segunda foi a “fórmula 1 do consumo”. Nessa atividade os alunos
escolheram palavras que representavam elementos significativos dentro do tema estudado e os
bolsistas elaboraram charadas que os remetia a palavra. Os alunos foram divididos em grupos; o
bolsista lia a charada e os grupos tentavam identificar a palavra correspondente. O objetivo dessa
atividade foi reforçar o conhecimento sobre conceitos fundamentais de consumo e meio ambiente
(Figura 2). Antes do início das atividades foi aplicado um questionário, visando investigar o nível de
conhecimento dos alunos sobre o tema motivador (consumo e meio ambiente) e as impressões que
esses tinham sobre as aulas de Geografia e História. A terceira atividade foi a elaboração de cartazes e
painéis, a partir de reportagens em jornais e revistas (Figura 3). Nessa atividade os alunos foram
orientados a escolher uma temática e coletar matérias jornalísticas que se associassem, fornecendo
vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Eles também foram estimulados a usar o princípio da
bricolagem, deixando-os mais livres para usar a imaginação na construção de seus trabalhos. Os
trabalhos prontos foram apresentados inicialmente na própria turma e depois socializados em outras
turmas de 9º e 8º ano.

O desenvolvimento das atividades buscou integrar a participação de alunos, professores
e os funcionários em geral. Para isso, os alunos auxiliaram o processo de limpeza da sala e
destinação do lixo, tornando-os coparticipes da manutenção do ambiente escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento do projeto contou com a participação da Escola Estadual Doutora Eunice
de Lemos Campos, que desde o primeiro contato se mostrou entusiasmada com a proposta. As
professoras foram muito receptivas ao trabalho e apresentaram grande interesse e participação no
desenvolvimento das atividades.
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À medida que o projeto se desenvolvia a participação e o interesse dos alunos aumentou,
havendo inclusive o pedido para a realização de mais atividades.
A professora regente de história relata que, apesar das atividades serem desenvolvidas em
apenas um dia da semana, às terças-feiras, a frequência dos alunos aumentou ao longo dos demais
dias. A participação dos alunos nas aulas melhorou, “eles estão interagindo mais e trazendo muitas
informações que antes não traziam”. Esse aspecto evidencia que o uso de atividades lúdicas pode
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem em todas as disciplinas, sendo uma metodologia
que desperta o interesse do aluno e torna o conhecimento significativo.
O projeto também contribuiu para a melhoria do fazer pedagógico das docentes, que
afirmaram que irão incorporar algumas das atividades em suas aulas de forma permanente.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento das atividades lúdicas nas aulas se mostrou uma metodologia eficaz para
mudar a percepção que os alunos possuíam das disciplinas de história e geografia e contribuiu com a
mudança de postura dos alunos em relação ao processo ensino-aprendizagem.
As atividades desenvolvidas estimularam as professoras a repensarem suas práticas
pedagógicas e incorporar novas metodologias. Além disso, o projeto proporcionou o desenvolvimento
de um trabalho interdisciplinar e aproximou professores de diferentes áreas e diferentes turmas e anos,
através da socialização dos resultados.

O projeto de extensão “consumo e meio ambiente”, provocou mudanças de hábitos nos
alunos e plantou a semente de uma consciência ambiental voltada para o entendimento de que
não se pode separar o homem da natureza e que todas as ações do ser humano têm reflexos no
meio ambiente, no indivíduo e na sociedade.
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RESUMO: Através deste projeto pretendeu-se instigar nos discentes o prazer pela escrita, por
meio da produção textual iniciando com os estudantes no primeiro ano, continuando as etapas
da atividade no segundo ano do ensino médio, acredita-se que por meio desta atividade alunos
e alunas poderão aperfeiçoar suas produções escritas e criticidade. Objetivou-se que os
discentes por meio de imagens sintetizassem o tema proposto durante as aulas, e
posteriormente vocábulos que também se relacionassem com tema, em seguida foi solicitado
que produzissem um texto de relação do tema, imagem e palavras adotadas, evidenciando as
escolhas feitas até o momento na produção textual. Para aprofundar a pratica no segundo
semestre produziram uma dossiteca onde além dos passos relatados anteriormente buscaram
notícias sobre os temas, realizando pesquisas bibliográficas sobre questões das notícias,
fortalecendo assim o conhecimento, e em seguida produziram textos de opiniões sobre os
temas trabalhados. Concomitantemente nos segundos anos foi trabalhado a hemeroteca, onde
buscaram noticias sobre os temas propostos nas aulas, porém uma notícia em cada um dos
continentes do globo que são povoados, realizando somente a etapa final da dossiteca, mas
nesse momento com uma visão mundializada. Constatando ao final um desenvolvimento
positivo no tocante a criticidade e produção textual dos discentes.
Palavras-chaves: dossiê, dossiteca , hemeroteca

IMAGES AND NEWS AS TOOLS FOR WRITING
ABSTRACT: Through this project it was intended to instigate students to get pleasure on
writing, through written production starting with students in the first year of high school, and
continuing the steps of the activity in the second year of high school, it is believed that
through this activity students could improve their written productions and develop their
critical senses. The aim was to make students synthetise through images the theme proposed
during the classes, and then words that also were related with theme, and then it was asked to
them a written paper on the theme related to the text, image and adopted words, showing the
choices made until the textual production. For further practice, in the second year of high
school, they produced the dossiteca, where in addition to the previously reported steps, they
would seek for news on the issues, conduct literature researches on questions about the news,
thus strengthening the knowledge, and then produced texts opinions on the subjects seen in
class. Concomitantly, in the second year of high school, it was worked the hemeroteca where
they sought for news on the proposed topics in class, but news on every continent of the globe
that are populated, only performing the final stage of the dossiteca, but now with a globalized
vision. In the end, we noticed a positive development regarding the critical sense and the
written production of the students.
KEYWORDS: ile, dossiteca, hemeroteca
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INTRODUÇÃO
É recorrente a dificuldade dos alunos em associar o conteúdo ministrado com a
realidade que os noticiários abordam. Devido essa incompreensão, fatos de suma importância
são relegados a serem ignorados ou despercebidos.
Diante do exposto, é necessário salientar que a dificuldade de associar a teoria com a
prática pode acabar interferindo na compreensão das aulas de geografia e ainda em aulas de
outras disciplinas.
Outro fator que educação brasileira apresenta é estar em 39º lugar dentre os 40 países
pesquisados pela empresa de consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), pela
Pearson (2014), empresa que fabrica sistemas de aprendizado. Dentre os países da América
Latina o Brasil ficou atrás da Argentina e do México (PEARSON, 2014).
De acordo com os Parâmetros Curriculares (1997, p.93) o ensino das Ciências
Humanas e Sociais deverá desenvolver a compreensão do significado de identidade, da
sociedade e da cultura, logo passamos a entender que os espaços de atuação destas relações
interpõem-se ao meio ambiente, relacionando-se de forma conjunta e interdependente.
No Art. 21 das Leis de Diretrizes e Bases (LDB), relata que o Ensino Médio faz parte
da Educação Básica, e complementa:
O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa
assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; aprimorar o educando como
pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de estudos; garantir a preparação
básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o
permitam “continuar aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da
compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos”
(Art.35, incisos I a IV)

Segundo Pérez Álvarez et al.(2004, p. 11, tradução própria), o nível do ensino médio
“é onde se modela o currículo institucional, baseado nas ideias e tomada de decisões para
gerar os caminhos necessários que conduzam ao nível superior”., representando a ponte de
ligação entre conceitos e aplicações.
Considerando que é na escola onde os saberes populares34 terão uma transformação
epistemológica e que esta atividade será desenvolvida em aulas práticas e teóricas que
consistem na análise multilateral do território, despertando assim o interesse cognitivo dos
estudantes em relação aos objetos, fenômenos, processos geográficos e ambientais, e que o
mundo hoje pode ser lido e escrito através de recursos da multimídia, passamos a considerar

34

Foi utilizado o termo saberes populares, desenvolvido por Chassot em seu livro como saberes primevos, na
acepção daqueles saberes dos primeiros tempos, ou saber inicial ou primeiro (CHASSOT, 2011, p. 208).
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também textos jornalísticos, revistas, artigos científicos, entre outros, ferramentas para o
desenvolvimento do processo de aprendizagem.
Para Minayo (2010, p. 440) toda realidade local, por mais simples que pareça, está
integrada ao mundo. Desta forma o estudo local precisa ser fundamentado em teoria e
conceitos, constituindo um tesouro referendado no conhecimento coletivo e acumulado. Desta
forma pretende-se efetivar os conteúdos anuais, com as turmas dos primeiros e segundos anos
por meio de atividades outdoor (toda atividade realizada fora da sala de aula, mas não
obrigatoriamente em ambiente natural). Este tipo de atividade exige trabalho da sala de aula
nas fases pré e pós-atividades (SALVADOR, 2002, p.14), tendo como eixo a produção
textual.
Em consonância com Gil-Pérez e Vilches-Penã (2006), sustentam a importância da
leitura e escrita para exercer a cidadania. Para tanto, é crucial que se aplique a prática da
interação verbal/social, na forma oral ou escrita, pressupondo a articulação de vários
elementos de maneira consciente ou não. Além disso, Bakhtin (1997) alerta para a questão da
incoerência de pressupor que os discentes, se comuniquem de maneira eficaz nas situações
informais, e que são capazes de desenvolver em um ensino sistematizado, e ainda; de dominar
os gêneros mais complexos do discurso.
Além disso, segundo Galvão e Batista (2006, p. 409) “[...] as culturas orais e as
culturas letradas se diferenciam fundamentalmente na medida em que seus modos de
transmissão e apropriação da linguagem são distintos”. A leitura e a escrita formal não são
padrões natos do comportamento humano, eles necessitam ser desenvolvidos, são processos
cumulativos que perduram por toda uma vida e o sucesso escolar depende muito desta
habilidade, ainda mais que a escrita é sequencial ao passo que a oralidade é descontínua.
Tanto o discurso escrito como o falado são carregados de intencionalidade, porém a
palavra escrita “exige dupla abstração: do aspecto sonoro da linguagem, requerendo uma
simbolização dos símbolos sonoros, e do interlocutor, que é imaginário ou idealizado”
(BENITE; BENITE, 2008, p.14).
Pensou-se que através da coleta de imagens, aquelas noticias que envolvam o
conteúdo ministrado, somada a uma pesquisa bibliográfica e depois alia-las a execução da
produção textual, para resultar no caderno de estilo biblioteca temática, composto por
dossiês35.

35

Pequeno arquivo que contem informações importantes sobre um determinado assunto (INFOESCOLA, 2016),
em nosso projeto utilizamos um caderno brochura como arquivo.
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Por meio do dossiê pretende-se introduzir o discente no universo da escrita
interpretativa com imagens, e uso de dicionário, para posteriormente aprofundar este estudo
onde os discentes além desta produção com imagens e pesquisa, também utilizassem jornais e
pesquisas bibliográficas, para só em seguida finalizar com a produção de uma Hemeroteca36.
Através da hemeroteca pretende-se aprimorar o gosto pela leitura, o habito em ler e
assistir noticiários, aguçar a curiosidade pela pesquisa bibliográfica e principalmente formar
cidadãos dotados de opinião própria, já que envolve noticiários, atualidades e principalmente
o dia-a-dia. Ressaltando que envolveu os alunos do 1٥ e 2º Anos do Ensino Médio.
Na hemeroteca os alunos irão escolher notícias que envolvam o conteúdo ministrado
em sala, buscarão ferramentas bibliográficas para justificar ou contrapor a opinião dos
mesmos. Desta forma pretende-se desenvolver a produção textual como meio para atingir
uma aprendizagem associando a teoria e a prática.
MATERIAL E MÉTODOS
Há diversas formas de se construir o conhecimento e o professor deve estar atento para
os significados atribuídos a determinadas palavras e noções. Este estudo foi realizado de
forma direta onde os dados foram obtidos de várias formas a saber. Por meio de pesquisa
bibliográfica pretende-se que os discentes participantes das atividades possam aprofundar os
conhecimentos sobre os temas propostos. O método proposto para o desenvolvimento deste
trabalho incluirá, consultas bibliográficas e webliográficas, de documentários selecionados
pelos estudantes.
Depois de executarem as fases anteriormente listadas, experimentou-se o apreendido
nos discentes por meio da produção textual onde os discentes apresentaram as relações e suas
opiniões sobre o assunto nas sequencias didáticas37. Os estudos práticos foram iniciados em
fevereiro de 2015 finalizando em março de 2016.
Foi trabalhado as intenções e o conteúdo do ensino por meio de diferentes
intervenções pedagógicas compreendendo uma abordagem dialógica (em que se contrapõem
posições diferentes acerca do conteúdo) e interativa (professor e alunos interagem na
discussão) buscando que os discentes relacionem todas as viáveis ao cotidiano escolar, além
de atividades de aprofundamento dos conteúdos ministrados.

36

Coleção ou conjunto organizado de periódicos (jornais e/ou revistas) (INFOESCOLA, 2016), que em nosso
projeto foi adaptado visando estimular a produção textual e criticidade do estudante.
37
Conjunto de aulas e atividades realizadas até o momento.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o primeiro bimestre o projeto foi desenvolvido junto às turmas de primeiros
anos: Agroindústria, Informática e Meio Ambiente I, trabalhando com 125 estudantes no
total, resultando em:
Tabela 01. Resultado do trabalho desenvolvido com as turmas dos Primeiros anos no
primeiro bimestre. Autores, 2016.
PORCENTAGE
M
DE 100%
ACERTOS

95%

90
%

PERCENTUAL
DE ACERTOS 4,80% 1,60% 4%
DAS TURMAS

85%

80%

75
%

7,20% 7,20% 8%

70
%

65%

12
%

2,40% 2,40%

60%

50%

40%

35%

30%

25%

0%

22,40
%

4,80
%

2,40
%

2,40
%

3,20
%

15,20
%

Por meio da analise do quadro do quadro é possível perceber que 15,20% dos
estudantes não participaram do projeto e 22,4% dos discentes envolvidos atingiram 50% de
aproveitamento da proposta. Importante expor que é o primeiro contato dos estudantes com
esta atividade.
No quarto bimestre foi retomado as observações delas, dando sequencia ao projeto
iniciado no ano de 2014 com as turmas de primeiros anos de Agroindústria, Informática e
Meio Ambiente I, desta vez com a atividade dossiteca38. Veja o quadro de resultados abaixo:
Tabela 02. Resultado do trabalho desenvolvido com as turmas dos Primeiros Anos no quarto
bimestre. Autores, 2016.
PORCENTAGEM
100%
DE ACERTOS

95%

90
%

PERCENTUAL
DE
ACERTOS 18,60%
DAS TURMAS

5,81% 3%

80%

75%

3,48% 10,46%

70
%

65
%

60%

13
%

2%

5,81% 7,45% 4,51% 3,48% 4,51% 4,51% 12,79%

55%

50%

40%

35%

25%

0%

Percebe-se um aumento na porcentagem de acertos dos estudantes que executaram as
atividades propostas durantes o primeiro bimestre e que também participaram deste quarto
bimestre, porém um número de 12% de discentes que não realizam a atividade solicitada.
Dessa forma, o desenvolvimento do projeto não seguiu uma sequencia ascendente desejada,
ficando prejudicado.
Em outro momento nas turmas que estavam no Segundo Ano, também foi dada
sequencia as etapas do projeto, importante salientar que estas turmas já passaram pela
38

Atividade criada pelos autores que consiste na produção de um dossiê e uma hemeroteca, porém com um
universo de temas menores.
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primeira etapa do projeto no ano de 2014 quando estavam no Primeiro Ano, onde produziram
o dossiê e a dossiteca, no ano de 2015 eles produziram uma hemeroteca que foi trabalhada no
segundo bimestre, com um total de 25 estudantes, veja o quadro abaixo:
Tabela 02. Resultado do trabalho desenvolvido com as turmas dos Segundos Anos no
segundo bimestre. Autores, 2016.
PORCENTAGEM
ACERTOS

DE
75%

ALUNOS QUE ATINGIRAM
A PORCENTAGEM
4%

65%

50%

40%

30%

0%

24%

12%

36%

12%

12%

Neste quadro percebe-se que 36% da turma atingiram 40% de aproveitamento da
atividade e 12% não participaram da atividade, porém 40% da turma toda atingiu mais de
50% dos resultados esperados, demonstrando que a produção textual e a criticidade foi
aperfeiçoada.
Compreendemos que o conhecimento teórico é de fundamental importância para
desenvolver no discente a descoberta científica, quando utilizado em conjunto com aulas
práticas, através do estudo da localidade oportuniza ao aluno e aluna produzir um
conhecimento teórico partindo do eu, do lugar, do bairro, município, Estado, país, continente,
entre outros. Assim, a partir da premissa de desenvolver o conhecimento com origem em algo
que já está apropriado. Proporcionando a noção de pertencimento para depois justificar o não
pertencimento.
Sendo assim, nesta atividade executada desde 2014 e dada a sequencia em 2015
percebemos que o estudante aproximou-se da efetivação da alfabetização científica
considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam uma
educação mais comprometida e aliada ao que propõe os Parâmetros Curriculares, (1997); para
o ensino das Ciências Humanas e Sociais.
De um modo geral, por meio destas atividades trabalhamos a importância da leitura,
escrita e sua interpretação na relação de autonomia propiciada pelo conhecimento, além das
relações que desenvolvem essa competência, como aulas práticas e teóricas, e com a análise
das tabelas é possível verificar o desenvolvimento obtido pelos discentes.
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RESUMO: O espaço urbano desigual e combinado, fragmentado e articulado por muito
tempo foi objeto de estudo de importantes pesquisadores na escala da metrópole. Em virtude
disso, os livros didáticos da educação básica nacional retratam em seus conteúdos um urbano
distante da realidade da maioria dos cidadinos do Brasil, residentes em pequenas ou médias
cidades. Buscando associar o cotidiano com a teoria do espaço urbano, esse artigo
espacializou dados do Conjunto Santo Antônio da cidade de Olho D’Água das Flores,
Alagoas, coletados por meio de entrevistas, questionários e observação de campo. Mediou-se
a teorização com a discussão sobre os agentes produtores do espaço urbano e o processo de
segregação espacial. A história de formação do bairro aliado a teoria permitiu a compreensão
do cenário atual da pobreza e desigualdade socioespacial desse bairro.
Palavras-chave: cidade, pobreza, cotidiano, desigualdades

ACTING AGENTS OF URBAN SPACE IN CONJUNCTION MODELERS
HOLY CITY SANTO ANTÔNIO, OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-AL
ABSTRACT: Unequal urban space and combined, fragmented and articulated long been
important research object of study on the scale of the metropolis. As a result, the textbooks of
the national basic education portray in their content a distant urban reality of most cidadinos
of Brazil, living in small or medium-sized cities. Seeking associate daily with the theory of
urban space, this article spatialized data Santo Antonio Set in the city of Olho D'Água das
Flores, Alagoas, collected through interviews, questionnaires and field observation. theorizing
with the discussion of the producing agents of urban space and the spatial segregation process
is brokered. The formation history of the neighborhood ally would have allowed the
understanding of the current situation of poverty and socio-spatial inequality of this
neighborhood.
Keywords: city, poverty, daily life, inequalities
INTRODUÇÃO
O estudo da cidade, como espaço de reprodução do modelo capitalista, é foco de
diversas áreas científicas, desde a sua infraestrutura, dinâmicas e processos. A cidade,
como obra de arte humana não acabada, está sempre em movimento, tanto na alteração de
suas formas espaciais, como também, nas suas funções, ver Santos (2001).
Grupos de pesquisa em todo país dedicam-se aos processos e dinâmicas
metropolitanas, esses esforços científicos de inúmeros grupos de pesquisa refletem nos
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livros didáticos utilizados no ensino médio nacional, a organização socioespacial das
metrópoles, destacando sua situação, sítio, funções, segregação e processos diversos na
escala da grande cidade como podemos verificar em Sene (2010). A preocupação que
moveu essa pesquisa estava no trato que esses livros de alto alcance rotulam o espaço
urbano à imagem das metrópoles não destacando as cidades pequenas e problematizando
seus dilemas e processos ao nível de suas complexidades.
Sendo assim, esse estudo refere-se à atuação dos agentes modeladores do Conjunto
Santo Antônio, com base na teoria de Corrêa (2002), um bairro segregado, por isso
mesmo com índices sociais precários, na cidade de Olho D’água das Flores – AL, cujo
município, segundo o IBGE (2016), possui uma área de 191,323 km² e uma população
estimada de 21.706 hab./km².
O trabalho contará com a metodologia da análise de cunho participativo onde há
interação entre pesquisador e objeto, a história do bairro e gráficos explicativos, além de
entrevistas que fizemos com alguns habitantes desse bairro, relacionando essa totalidade
com a teoria de Corrêa (2002) sobre o Espaço Urbano e seus agentes sociais, que fazem e
refazem a cidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização dessa análise de estudo de caso, dividiu-se a pesquisa em três fases
para fins metodológicos associando o uso de materiais como celulares, máquinas
fotográficas, gravadores e computadores.
Na primeira etapa, realizou-se uma discussão teórica para entender o fenômeno do
espaço urbano por meio do diálogo com pesquisadores reconhecidos por suas contribuições
nas interfaces que a cidade propõe com as ciências humanas. Enumerou-se a teoria dos
agentes produtores do espaço urbano de Corrêa (2002) como base, e junto a esta agrupou-se
contribuições tanto de Carlos (2007), que estudou a complexidade do espaço urbano em São
Paulo, quanto Santos (2001) que dedicou-se de maneira mais ampla entender a hierarquia
urbana na escala nacional, com ênfase à capital baiana, Salvador. Em seguida, escolheu-se
dentro da cidade de Olho d’Água das Flores, uma área de recorte para execução das técnicas
de pesquisa de campo para coleta de dados primários. Nesse sentido, o bairro Santo Antônio,
pela quantidade de habitantes e sua diversidade de casos foi escolhido para testar a aplicação
dessa estruturação de teorias.
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Na segunda etapa, em sala intermediadas pela orientação, elaborou-se um questionário
com 20 perguntas para situar socioeconomicamente um perfil dos moradores desse bairro.
Também foi produzido 5 perguntas semiestruturadas que foram aplicadas aos moradores
mais antigos e aos antigos proprietários da terra rural que se tornou bairro. Por isso,
entendeu-se essa etapa como operacional, em virtude da estruturação das técnicas de
pesquisa e sua posterior aplicação. 50 questionários aleatoriamente espalhados na busca
satisfatória de respostas para configurar como um resultado amostral, além da escolha de 5
moradores antigos e um proprietário fundiário.
Por fim, com todos os dados adquiridos e intermediados por uma corrente teórica
crítica da Geografia, realizou-se seleção dos dados, bem como elaborou-se gráficos, imagens
e analises possíveis, permitindo a compreensão da complexidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cidade, bairro e segregação: a ação dos seus agentes formadores.
Segundo Carlos (2007), a cidade enquanto produto, representa a condição e meio para a
reprodução das relações sociais, estas por sua vez, alcançam a reprodução da vida humana
dentro das relações sociais. Nesse sentido, a cidade se reafirma enquanto espaço, em
constante transformação produto social ao longo do processo histórico. Em virtude dessas
relações serem diferenciadas, as vivências fragmentam a cidade em “regiões” ou “zonas”
menores que se especializam em determinadas funções ou características, da qual chamam de
bairro.
Para Carlos (2007), o bairro é compreendido como espaço imediato da vida das relações
cotidianas mais casuais, tais como: as relações de vizinhança, o reconhecimento de pessoas
próximas com grau de intimidade, as partidas de futebol, relações de uma prática
vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que criam
laços profundos de identidade, “habitante-habitante, habitante-lugar”.
Nesse contexto se encontra o Conjunto Santo Antônio, um bairro de Olho D’água das
Flores, Alagoas, caracterizado pelo processo de periferização. De acordo com Souza (2004) o
entendimento da periferia está calçado no princípio do racismo, nas desigualdades e na
exploração do trabalho. Como em outras realidades urbanas apresentadas pelo autor, percebese que, ainda dentro da própria periferia, há áreas que se distinguem perfeitamente dos
espaços da elite, em forma e quanto em função, ver Santos (2001).
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Esse fragmento do espaço urbano é formado por uma parcela da população de baixo
poder aquisitivo, como representação da deterioração da vida e da dignidade de se viver na
cidade, revelando as formas de uso, mediadas pela iniciativa privada da especulação
imobiliária que restringem o acesso de parcela significativa da sociedade à cidade,
independente da escala de tamanho dessa. Essa ação é realizada pelos promotores
imobiliários.
Os promotores imobiliários fazem parte do grupo de pessoas que fazem e refazem a
cidade fornecendo-lhe dinâmica. Estes são chamados por Corrêa (2002) como os agentes
produtores do espaço urbano, sendo os determinantes que geram e modelam a cidade,
fazendo-a e refazendo-a. Estes realizam as seguintes operações: incorporação; financiamento;
estudo técnico; construção ou produção física do imóvel. A atuação espacial dos promotores
se faz de modo desigual criando e reforçando a segregação residencial que caracteriza a
cidade capitalista, gerando o que Santos (2001) chama de áreas luminosas, dotadas de boa
infraestrutura e áreas opacas seu oposto simétrico.
Para além desses, existem os grandes proprietários dos meios de produção, que
correspondem às fábricas e grandes indústrias que:
“são, em razão da dimensão de suas atividades, grandes consumidores de espaço.
Necessitam de terrenos amplos e baratos que satisfaçam requisitos locacionais
pertinentes às atividades de suas empresas – junto a portos, a vias férreas ou em
locais de ampla acessibilidade à população”. (CORRÊA, p.13, 2002).

Por sua vez, os proprietários fundiários tendem a obter a maior renda fundiária de suas
propriedades, fazendo acordos de venda da maneira mais remuneradora possível, parcelado
suas terras, sobretudo para o uso comercial ou residencial de status. Para Corrêa (2002), estão
interessados no valor de troca da terra e não no seu valor de uso. Alguns desses proprietários,
os mais poderosos, poderão até mesmo ter suas terras valorizadas através do investimento
público em infraestrutura, especialmente viária promovidas por outro agente, o Estado.
O Estado, representado pelos poderes federal, estadual e municipal, atua também na
organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo
como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte. O Estado
dispõe de um conjunto de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço urbano.
Entre eles, estão: o direito de desapropriação e precedência na compra de terras; o controle de
limitação dos preços das terras; os impostos fundiários e imobiliários que podem variar
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segundo a dimensão do imóvel, uso da terra e localização; organização de mecanismos de
créditos à habitação, etc.
Por fim tem-se os grupos sociais excluídos, que corresponde a parcela populacional
importante na dinâmica do Conjunto Santo Antônio, sendo aqueles que não possuem renda
para pagar o aluguel de uma habitação digna, comprar um imóvel ou habitar de maneira não
regularizada em áreas que chamam de “invasão”. Este é um dos fatores que ao lado do
desemprego, doenças, subnutrição, delineiam a situação social desse grupo populacional. Na
realidade do Conjunto Santo Antônio estão presentes sistemas de autoconstrução além de se
configurar como um conjunto habitacional fornecido pelo Estado na tentativa de minorar o
déficit de moradia.

O surgimento do Conjunto Santo Antônio
Inicialmente, o Conjunto Santo Antônio era apenas uma propriedade devoluta, cuja
cobertura vegetal era um matagal, como foi relatado pelos moradores mais antigos. Tendo
passado um tempo, as pessoas começaram a se estabelecer, construindo casinhas de palha e
taipa e alguns anos depois, de alvenaria, com a ajuda normatizada pelo primeiro prefeito da
cidade, Orlando Augusto Melo, que possibilitou aos moradores melhores condições de vida.
A prefeitura, que representa o agente Estado, começou a lotear alguns terrenos e por
doação, incentivou a ocupação da área, para uma população com perfil social menos solvável.
Contudo, a maioria dos proprietários não usaram de imediato as terras por questões
financeiras ou, em alguns casos, por falta de interesse, o que resultou na venda para terceiros
que podia comprar, com o valor de aproximadamente duzentos cruzeiros, o equivalente a
quinhentos reais nos dias atuais.
Com os mandatos seguintes, O Estado atuou no sentido de fornecer a infraestrutura
básica, implantando o sistema energético, superando o gerador de energia anteriormente
utilizado, que funcionava apenas até meia noite; em seguida a água, que pôs fim à utilização
da Cacimba de Santo Antônio, proveniente de uma minação, outrora muito disputada pelos
moradores– Ambas implantações fornecidas em 1985 –; e posteriormente o calçamento,
iniciado em 1970 e só concluído duas décadas depois, em meados dos anos 90 do século XX.
Com a relação ao sistema econômico, não somente nesse bairro como em toda a cidade,
as atividades rurais como as práticas agrícolas predominavam, destacando-se as culturas de
subsistência, tais como: o plantio do feijão, milho e algodão. Nos idos dos anos 70, Olho
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D’água das Flores era conhecida, na Bacia Leiteira e no Sertão Alagoano, como a maior
produtora de algodão da região, possuindo duas usinas de beneficiamento dessa matéria
prima. Essas usinas, que representaram os proprietários dos meios de produção do passado,
geraram muitos empregos, oferecendo condições de sobrevivência aos moradores desse
Conjunto. Para recordar esse auge do algodão, em uma das praças da cidade, foi colocado um
monumento que pesa aproximadamente seis toneladas, em homenagem a uma dessas usinas.
Entretanto essas fecharam em 1980, devido ao aparecimento de um besouro chamado Bicudo,
que cortava a flor de algodão, impedindo sua reprodução quebrando todo ciclo produtivo no
município.
Hoje o Conjunto Santo Antônio é um bairro extenso e populoso, se comparado com os
outros fragmentos urbanos de Olho D’água das Flores. Podendo ser classificado como um
bairro residencial e dormitório, graças ao predomínio de casas, possuindo um posto de saúde,
uma escola e até um órgão do município, o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) que evidencia a presença do Estado como agente negociador.

Conhecendo o perfil socioeconômico da população do Conjunto Santo Antônio:
Como já foi dito, foi realizada uma aplicação de 50 questionários em algumas
residências, aleatoriamente escolhidas para dados amostrais, contendo perguntas como: grau
de escolaridade, renda mensal, principais problemas vivenciados no bairro e nível de
violência por percepção dos moradores. Por meio das análises desses dados coletados em
visitas de campo, foi possível traçar um perfil do grupo dos excluídos que constitui um grupo
significativo dos agentes que atuam nessa área.
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Gráficos 01 e 02: Entre Renda e escolaridade, dados reflexos da exclusão.

Não se desvinculando da realidade do país, de acordo com o gráfico 01, cerca de
43,14% dos moradores entrevistados sobrevivem entre R$ 500,00 a 880,00 reais, ou seja
menos de um salário mínimo, que somados aos 19,61% representam cerca de 62,75% que
sobrevivem a duras penas tendo que manter uma residência fora de padrões de segurança e
dignidade com média de 5 moradores por casa. Concomitante a isso, refletido e reflexo da
escolaridade, mais da metade dos entrevistados não possuem o ensino fundamental completo,
elemento diretamente relacionado com a má distribuição de rendas e de oportunidades. Esses
aspectos reforçam a opacidade desse bairro como discute Santos (2001) ao ponderar a
presença de circuitos inferiores dos padrões mercadológicos do modo de produção capitalista.
A violência também foi um quesito muito divergente entre os moradores. Apesar de ser
um dos principais problemas, em observação de campo, notou-se que a maioria dos
moradores possui um enorme carinho pelo bairro e se sentem bem por habitar no local, esse
tipo de comportamento também foi analisado por Carlos (1996) na realidade da periferia
paulista, que Tuan (1980) nomenclatura como topofilia, quando existe relações de afetividade
e pertencimento positivo entre as pessoas e o espaço. Das 50 pessoas questionadas, 40
afirmam que o ambiente em que convivem é apropriado para a moradia, já os outros 10 dizem
que por conta da violência, o ambiente é inadequado para residir com segurança.
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Gráficos 03 e 04: Percepção de moradores sobre a ocorrência de violência e diagnósticos de dilemas locais.

Entre os principais problemas citados pelos habitantes, a violência é uma contradição.
Em observação do gráfico 03 cerca de 60,78% citaram que as ocorrências de eventos
violentos eram insipientes, em pergunta seguinte, detalhada no gráfico 04, para livre
apontamento de problemas vividos como dilemas locais quase 41% da população afirma que
falta segurança da parte do Estado e narravam situação de violência. A segunda maior
dificuldade enfrentada por esses indivíduos está atrelada ao atendimento médico,
caracterizado como falho e incompetente por 20% dessas pessoas. Ademais, associado ao
aspecto anterior, os moradores, sobretudo os mais idosos, reclamaram da ausência de
medicação no sistema único de saúde -SUS. Alguns entrevistados contaram que
frequentemente chegam a esperar três meses pela chegada de um remédio no Posto de Saúde
Familiar - PSF.
Para complexidade do bairro, muitas mães também apontaram o tempo curtíssimo que
seus filhos passam na escola, em virtude da regularidade da falta professores e da má gestão a
unidade municipal de educação, narraram a ausência de acompanhamento didático adequado
como também a falha distribuição de merenda escolar. No que se refere a infraestrutura, os
moradores apontaram falta de áreas de lazer como praças, centros comerciais ou até mesmo
religiosos para o entretenimento e minoração das dificuldades cotidianamente vividas.

CONCLUSÃO
Essa pesquisa permitiu observar o Conjunto Santo Antônio em si e determinar os seus
pontos mais frágeis, assim enumerando algumas medidas de intervenção desse processo. Com
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a análise dos dados e o comportamento de certos entrevistados, conclui-se que esse bairro
deixa a desejar em certos aspectos como:
Intervenção do Estado, por exemplo, na atuação da violência que está em alta nesse
bairro, podendo assim reforçar mais o policiamento e não deixando pra acionar somente
quando ocorrer um incidente.
Ausência de consciência ambiental de alguns membros da população a respeito da
limpeza, onde os resíduos passam a se aglomerar cada vez mais nos terrenos baldios
localizados no fim das ruas, criando a possibilidade de se tornar agente causador de doenças e
de um mau cheiro.
E por fim a precariedade de escolas e de certos medicamentos que eram pra ser
disponibilizados no postinho. Respectivamente trazendo para população como única
alternativa matricular o filho em uma escola que está localizado em outro bairro, e se
encaminharem para o hospital.
Uma saída seria eleger um representante do bairro a quem as pessoas possam recorrer
quando tiverem algum problema. Quesito que está em falta e certas pessoas assim acabam por
recorrer muitas vezes a gestores da prefeitura.
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RESUMO: A aula expositiva se constitui em uma técnica de ensino com potencialidades para
a apropriação do conhecimento. Este estudo traz à tona elementos que contribuam para o
entendimento da aula expositiva como uma técnica inovadora no ensino de ciências, buscando
analisar as potencialidades da aula expositiva no ensino de ciências no contexto do ensino
fundamental, trazendo uma discussão sobre a função mediadora e socializadora do professor
no processo de ensino. O estudo se desenvolveu em uma escola da rede estadual de ensino
com duas turmas do 7º ano do ensino fundamental, totalizando 51 participantes do estudo. A
observação participante registrada nos relatórios do Estágio Curricular Supervisionado e o
instrumento de verificação da aprendizagem do conteúdo de ciências desenvolvido no ensino
fundamental geraram os dados e subsidiaram a análise da aula expositiva no contexto
educacional. A aula expositiva inovadora se configura pela participação, compromisso e
envolvimento do professor e do estudante no processo de apropriação e produção do
conhecimento.
Palavras–chave: Técnica de ensino, ensino fundamental, aprendizagem, procedimento de
ensino.

LECTURE: INNOVATIVE ASPECTS IN TEACHING AND LEARNING
ABSTRACT: The lecture constitutes a teaching technique with potential for appropriation of
knowledge. This study brings out elements that contribute for understanding the lecture as an
innovative technique in science teaching, trying to analyze the potential of the lecture in
science education in the context of elementary school, bringing a discussion about the
mediating and socializing function of the teacher in the teaching process. The study was
developed in a school state schools with two classes of 7th grade of elementary school,
totaling 51 participants. The participant observation recorded on Stage Curriculum reports
supervised learning and the instrument of verification of Science contents taught in the
elementary school generated the data and supported the analysis of the lecture in the
educational context. The innovative lecture is configured through the participation,
commitment and involvement of teacher and student in the process of appropriation and
production of knowledge.
KEYWORDS: Teaching technique, elementary school, learning, teaching procedure.
INTRODUÇÃO
Na docência nos cursos de Licenciatura emerge comumente discursos de estudantes que
vinculam a técnica de ensino “aula expositiva” à Pedagogia Tradicional, ou seja, a um ensino
mecânico, unilateral e memorialístico. As críticas à aula expositiva atribuem a esta técnica de
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ensino os resultados não satisfatórios na avaliação da aprendizagem dos estudantes. Também
é comum encontrarmos defesas enaltecedoras ao uso de modernas técnicas de ensino,
principalmente às técnicas que inserem as tecnologias de informação e comunicação, como
garantia à apropriação do conhecimento. Porém, pouco se discute sobre as potencialidades da
aula expositiva no processo de ensino e aprendizagem do conhecimento escolar científico.
Lopes (2008) reconhece que ao invés de ser rejeitada pelos professores a aula expositiva
deve ser transformada, objetivando se tornar um eficiente instrumento de trabalho docente.
Mais afinal, o que há de inovação na técnica de ensino denominada “aula expositiva”? Como
a aula expositiva pode contribuir para a apropriação do conhecimento? Como a aula
expositiva se torna elemento de inovação no ensino? Mediante essas questões nos colocamos
neste processo de investigação buscando trazer à tona elementos que contribuam para o
entendimento da aula expositiva como uma técnica inovadora no ensino de ciências.
Entendemos junto com Lopes (2008) que a escola deve estar interessada em discutir
“técnicas de ensino que produzam aprendizagens substanciais para os alunos” (p.42) sem dar
preferências ou condenação a uma ou outra técnica de ensino. Nesse sentido, propomos uma
análise sobre os aspectos inovadores da aula expositiva no ensino de ciências no contexto do
ensino fundamental, trazendo uma discussão sobre a relação dialógica entre professor,
estudante e conhecimento.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo se desenvolveu em uma escola da rede estadual de ensino com duas turmas do
7º ano do ensino fundamental, totalizando 51 participantes do estudo. A observação
participante e o instrumento de verificação da aprendizagem do conteúdo de ciências
registrados nos relatórios do Estágio Curricular Supervisionado no ensino fundamental
geraram os dados e subsidiaram a análise dos aspectos inovadores da aula expositiva no
contexto educacional.
Consideramos que na observação participante, o pesquisador “não é apenas um
espectador do fato que está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos outros
elementos humanos que compõem o fenômeno a ser observado” (RICHARDSON, 1999, p.
261). Portanto, a imersão no ambiente escolar tornou-se primordial para a interação da
professora-licencianda com os sujeitos – estudantes do ensino fundamental – e deu confiança
e segurança para o desenvolvimento da proposta de ensino subsidiada pela aula expositiva.
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Estas observações foram sistematizadas e descritas no relatório do Estágio Curricular
Supervisionado que aqui serão analisadas.
O instrumento de verificação da aprendizagem consistiu em três questões objetivas de
múltipla escolha e quatro dissertativas sobre o conteúdo de ciências. Aplicamos este
instrumento em dois momentos: um no início da intervenção pedagógica e outro no final da
intervenção. Para este estudo, analisamos apenas as questões dissertativas. Ressaltamos que o
uso deste instrumento permitiu a qualificação dos resultados da aprendizagem, possibilitando
a verificação da apropriação do conhecimento escolar pelos estudantes.
Para a análise do instrumento de verificação da aprendizagem utilizamos a planilha
eletrônica Excel. Primeiramente reescrevemos as respostas dos estudantes na planilha
preservando a sua escrita original. Em seguida, comparamos a resposta do estudante à
resposta padrão estabelecendo a seguinte codificação: P (resposta padrão); P+ (mais próxima
da resposta padrão); P- (menos próxima da resposta padrão); DP (distante da resposta
padrão); RD – respostas difusas. A categoria “respostas difusas” agrupa o conjunto de
respostas como “não sei”, “não estudei” e “não lembro” bem como as questões não
respondidas. Com o uso da frequência absoluta elaboramos um gráfico para cada uma das
quatro questões dissertativas.
A intervenção pedagógica com uso da aula expositiva exigiu da professora-orientadora
e da professora-licencianda o planejamento das aulas. Os planos de aula se constituem no
detalhamento do conhecimento escolar científico que “servirá não só para orientar as ações do
professor como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de ano para
ano” (LIBÂNEO, 2012, p.241). Reconhecemos que o ato de planejamento das aulas
representa o ato de pensar sobre o processo de ensino e de aprendizagem estando, portanto,
sua operacionalização sujeita a mudanças de rumo mediante as situações pedagógicas
vivenciadas.
A professora-licencianda definiu junto com a professora da escola os objetivos de
ensino baseada na proposta curricular de ciências e as datas para a intervenção pedagógica.
Para elaboração do plano de aula foram observados os elementos básicos como o tema, os
objetivos, os conteúdos, os procedimentos didáticos, os recursos de ensino e a avaliação da
aprendizagem. Esses itens permitiram avaliar posteriormente o processo de ensino e de
aprendizagem com vistas a contribuir para uma ação didático-pedagógica do professor mais
efetiva.
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A análise dos dados proveniente dos materiais – observação participante e instrumento
de verificação da aprendizagem - compreendeu a análise sobre a relação entre professor,
alunos e conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aula expositiva é considerada como uma das técnicas de ensino (VEIGA, 2008b)
mais comuns no processo de ensino nas escolas. Comumente é associada a uma tendência
pedagógica tradicional onde prepondera a transmissão unilateral de informações, ou seja, de
professor para aluno, naquilo que Freire denomina por “educação bancária”. Reconhecemos
que a “aula expositiva” prepondera nos espaços educativos e por isso emerge a discussão
sobre o potencial inovador desta técnica nos processos de ensino.
Mas o que entendemos por aula expositiva? Libâneo (2012) diz que “neste método os
conhecimentos, habilidades e tarefas são apresentadas, explicadas ou demonstradas pelo
professor. A atividade dos alunos é receptiva, embora não necessariamente passiva” (p.161).
O autor nos chama a atenção para olharmos a aula expositiva não como uma técnica
exclusivamente domesticadora e impositiva, mas como uma técnica de ensino com
perspectiva inovadora na medida em que o estudante assuma o protagonismo na apropriação
do conhecimento mediante o processo de mediação e interação oportunizado e criado pelo
professor no contexto educativo. Portanto, a aula expositiva pode se constituir segundo
Santana e Feitosa (2015) como vilã e/ou vítima dependendo da forma como o professor a
utiliza no contexto da sala de aula e, acrescentamos ainda, da postura que o estudante assume
no processo de mediação e produção do conhecimento.
No relatório de estágio verificamos que as exposições do conteúdo iniciaram com
indagações e questionamentos aos estudantes sobre o conteúdo de ciências. Estes
questionamentos enfatizavam não apenas a dimensão científica, mas buscava ampliar outras
dimensões que comportava o conteúdo, como as questões sociais, culturais, ambientais e
geográficas. Constatamos que havia um esforço da professora-licencianda em fomentar a
participação e envolvimento dos alunos sem secundarizar a sua presença na sala de aula
valorizando o diálogo com a cultura historicamente acumulada pela escola e pelos estudantes.
Esta situação converge para o que Veiga (2008a) propõe, ou seja, devemos pensar a aula
expositiva como uma prática sociocultural imersa num processo interativo que possibilita aos
envolvidos a construção de significados e a interferência na subjetividade do outro. O
momento de interação entre professora-licencianda e os estudantes se configurava numa troca
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de informações e experiências pessoais, sociais e individuais nos quais cada um estava
envolvido.
Embora a aula expositiva se fundamente na exposição de determinado conteúdo, o ato
da exposição não quer dizer uma unilateralidade no processo de ensino como
convencionalmente vem sendo realizada a aula expositiva. Para a superação desta visão, a
postura do professor e do estudante no processo de apropriação do conhecimento podem se
constituir como elementos básicos para a inovação do ensino.
Outro aspecto observado e registrado no relatório consistiu no uso de imagens
relacionadas ao conteúdo de ciências. A postura da professora-licencianda durante a aula
expositiva criou um clima de confiança na relação pedagógica que permitiu aos estudantes
demonstrarem e externalizassem seus interesses pelo conteúdo ministrado evidenciados ora
pela curiosidade expressa nas perguntas à professora-licencianda, ora pela atenção dada ao
dito e falado na exposição do conteúdo.
A linguagem assume papel fundamental na mobilização do conhecimento durante a aula
expositiva. Segundo Ribeiro (2010) se torna relevante analisar o conhecimento “como prática
social compartilhada por sujeitos” construído na relação interativa e dialógica entre os sujeitos
e o mundo. Assim, a linguagem ativa os “processos de natureza discursiva, cognitiva e social
envolvidos no movimento de construção, socialização e sistematização do conhecimento”
(p.20). Pois é pela linguagem que os sujeitos se inter-relacionam e se posicionam diante do
mundo e é neste processo que os processos de aprender se consolidam.
Também observamos no relatório de estágio o registro sobre os tipos de questões
suscitadas pelos estudantes durante a aula expositiva, que muitas vezes não correspondiam,
propriamente dito, ao conteúdo de ciências. Estas perguntas denotavam curiosidades e
dúvidas suscitadas pelo conteúdo e que encontraram espaço para suas manifestações
demonstrando uma relação dialógica entre estudantes e a professora-licencianda.
Além dos relatórios de estágio, outro documento que contribuiu para este estudo foi o
instrumento de verificação da aprendizagem respondido pelos estudantes do ensino
fundamental. Este documento permitiu verificar os saltos qualitativos na compreensão dos
conceitos científicos pelos estudantes como ilustra a figura 1.
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Figura 1. Resposta dos estudantes no instrumento de verificação da aprendizagem
nos dois momentos da intervenção pedagógica, 2016.
Na figura 1 examinamos primeiramente que houve um aumento das respostas dos
estudantes à resposta padrão nas quatro questões dissertativas, comprovando a apropriação
dos conceitos científicos pelos estudantes. Outra constatação se refere ao aumento de
respostas mais próximas à resposta padrão, excetuando a questão 5. Salientamos também que
houve uma redução das “respostas difusas”, ou seja, os estudantes que no primeiro momento
não quiseram arriscar uma resposta, no segundo momento manifestaram uma tentativa de
resposta.
Mediante ao que foi exposto constatamos que a aula expositiva tem aspecto inovador
quando há um planejamento da intervenção educativa. Lopes (2008) indica que o
planejamento criterioso da aula expositiva por meio da definição do objetivo, do esboço de
esquema do assunto, o uso de linguagem clara e precisa, a utilização de recursos didáticos que
mantenham o interesse do aluno e ao final da aula fazer uma síntese do assunto estudado,
desencadearão um momento de apropriação e produção do conhecimento pelo estudante.
Avaliamos que a aula expositiva com aspecto inovador prescinde da elaboração de objetivos
que transcendam a simples memorização de conteúdos.
Outra constatação refere-se ao envolvimento afetivo e efetivo na produção do
conhecimento por estudantes e professores durante o desenvolvimento da aula expositiva.
Ambos são sujeitos do processo de ensinar e aprender. Ambos devem estar sempre em
Artigos

Ciências Humanas

12951

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

condição de aprendizagem. Ambos devem manter uma atitude investigativa diante dos
conteúdos científicos apresentados.
CONCLUSÕES
A aula expositiva tem um potencial inovador no processo de ensino quando:
a) O professor realiza um planejamento criterioso da aula expositiva;
b) O professor utiliza de recursos diferenciados na aula expositiva;
c) O estudante participa e interage na apropriação do conhecimento, assumindo o
protagonismo no processo de aprender;
d) Professor e estudante se mobilizam para a produção conhecimento;
e) A escola cria tempos e espaços de aprendizagem que possibilitem a produção do
conhecimento;
f) Por fim, e mais importante, considerar a prática educativa como uma prática social.
Dentre as limitações deste estudo apontamos a análise de apenas uma intervenção
pedagógica. Embora haja este fator limitador, consideramos que cada intervenção se
caracteriza por sua particularidade, pois os sujeitos, o tempo e o espaço são singulares.
Portanto, analisar uma proposta de intervenção pedagógica não inviabiliza ou invalida o
estudo, ao contrário, apresenta novas maneiras de entender e compreender a complexidade do
ensino e aprendizagem sob diferentes olhares dos pesquisadores.
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AUTONOMIA E ESCOLHA PROFISSIONAL: UM ESTUDO DA
EVASÃO ESCOLAR NO CURSO DE INFORMÁTICA DO IFAL,
CAMPUS ARAPIRACA
S. R. S. Carvalho1, R. G. F. Nunes2, E.M.S.M. RAMALHO.3
1

Discente do curso técnico em informática – IFAL. Bolsista do PIBIC Jr. e-mail: sinecarvalho.12@hotmail.com;
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RESUMO: Esse projeto é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica – PIBIC, que buscou

averiguar os motivos da evasão escolar de 16,2% no curso de Informática do IFAL Arapiraca
– o mais procurado no estabelecimento de ensino, tendo como taxa de concorrência 17,22
candidatos por vaga, segundo dados internos da instituição em 2014 – relacionando tal
problemática à escolha profissional e tentando responder ao seguinte problema: qual a relação
entre autonomia na escolha do curso com a sua desistência? Assim, com a execução desse
trabalho, objetivou-se: identificar se a escolha do curso foi autônoma ou sofreu demais
influências; averiguar o grau de satisfação dos alunos com os cursos escolhidos e avaliar se o
estudante obteve informações sobre o curso, antes de ingressar no mesmo. Para responder o
problema de pesquisa e corresponder aos objetivos propostos, foram utilizadas as
metodologias de pesquisa bibliográfica - para dar fundamentação teórica a análise dos dados
coletados na pesquisa de campo - e a pesquisa de campo (no estilo de entrevistas) com
estudantes efetivos e evadidos/desistentes do curso médio integrado da instituição - para
proceder com a coleta dos dados necessários e levantar os possíveis motivos das evasões,
sendo ignorado qualquer seleção prévia, ou seja, os entrevistados foram eleitos aleatoriamente
para essa pesquisa. Investigar a relação entre autonomia na escolha profissional e a questão da
evasão escolar é importante para compreensão e desenvolvimento de ações que visem a
diminuição da incidência da evasão escolar e respalde o planejamento da oferta de vagas.
Palavras–chave: desistência, informática, independência de escolha

AUTONOMY AND PROFESSIONAL CHOICE: A SCHOOL EVASION
STUDY ON COURSE OF INFORMATICS OF IFAL, CAMPUS
ARAPIRACA.
ABSTRACT: This project is the result of a scientific initiation research - PIBIC, which
sought to ascertain the reasons for truancy 16.2% in the course of the Computer IFAL
Arapiraca - the most popular in the school, with the competition rate 17.22 candidates per
seat, according to internal data of the institution in 2014 - relating to such problematic career
choice and trying to answer the following question: what is the relationship between
autonomy in choosing the course with your withdrawal? So with the execution of this work is
aimed to: identify whether the choice of the course was autonomous or suffered other
influences; ascertain the degree of student satisfaction with the chosen courses and assess
whether the student has information about the course, before joining the same. To answer the
research problem and meet the objectives, the methodologies of literature were used - to give
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theoretical basis to analyze the data collected - and field research (interviews) with actual
students and dropouts / dropouts integrated medium-haul institution - to proceed with the
collection of data necessary, any previous selection being ignored, ie, respondents were
chosen randomly for this research. To investigate the relationship between autonomy in the
professional choice and the issue of truancy is important for understanding and development
of actions aimed at reducing the incidence of truancy and corroborates the planning of
vacancies.
KEYWORDS: desistance, informatics, independence of choice
INTRODUÇÃO
O IFAL, Campus Arapiraca, está situado no centro de gravidade do estado de Alagoas
segundo o Relatório Estadual de Avaliação dos Planos Diretores Participativos de Alagoas
(p.13), pois mais de 30 municípios do entorno arapiraquense necessitam da cidade para o
intercâmbio de suas mercadorias que agregam, por consequência, maior responsabilidade com
profissionais das mais diversas áreas, dentre eles, os ligados à TI.
O mercado de TI está em alta no momento, e segundo a pesquisa anual de
uso de TI, o mercado mostra um crescimento positivo e consistente. As
empresas estão gastando e investindo cerca de 7,2% da receita em TI, valor
que triplicou em 18 anos. (MEIRELLES, 2013).
A área está em constante desenvolvimento, propiciando oportunidades de
contratação, diante disso quão maior é quantidade de serviços e tecnologias,
maior será a demanda. Esta é uma das áreas que tem muitas funções que são
subdivisões de outras, tornando o leque de atuação no mercado mais
diversificado. Uma das mais variadas funções é a de Analista, podendo ser
analista de sistemas, analista de rede, analista de suporte de banco de dados,
analista de aplicativo básico, entre outros. Devido também as diversas
funções oferecidas na área, há sempre oferta de emprego, mas muitas não
são preenchidas por falta de profissionais capacitados. (ALBANO, 2013).

Nesse contexto, está inserido o IFAL Arapiraca ofertando vagas para capacitar profissionais
para o atual e, cada vez mais moderno, mercado de trabalho. Com a promessa de bons salários e

ótima estabilidade financeira, o curso técnico integrado de informática é um dos mais
procurados no estabelecimento citado tendo como taxa de concorrência 17,22 candidatos por
vaga, segundo dados internos da instituição em 2014. Contudo, de forma suscita, o que se ver
são discentes desanimados com o curso escolhido, o que gera a pergunta: Será que eles estão
satisfeitos com o curso? Foi ele o responsável por essa escolha? Afinal, os discentes
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conheciam de fato o curso que estava adentrando? E, por que 16,2% dos matriculados
desistem ou evadem do curso? – Dados da instituição levantados em 2014. Tendo como base
tais questionamentos, com a execução desse trabalho, objetivou-se: identificar se a escolha do
curso foi autônoma ou sofreu demais influências; averiguar o grau de satisfação dos alunos
com os cursos escolhidos e avaliar se o estudante obteve informações sobre o curso, antes de
ingressar no mesmo.

MATERIAL E MÉTODOS
Aproveitando-se do método bibliográfico, buscou-se conceitos de referenciais teóricos
da educação que tratassem temática da autonomia, relacionando-a ao processo educativo, tais
como: Matthew Lipman e Jurjo Santomé. A fim que os trabalhos dos autores pudessem dar
fundamentação teórica a análise dos dados coletados na pesquisa de campo.
A pesquisa de campo fora utilizada para buscar, nos discentes, a fonte dos problemas
que acarretam à desistência. Foram feitas duas laudas com questões objetivas e subjetivas
para serem respondidas por alunos efetivos e por ex-alunos por meio de entrevistas. A
primeira lauda iniciou a fase 1 do projeto que teve como público alvo os estudantes efetivos
da escola. Nela, constavam um todo de 14 questões dentre as quais, 6 de caráter objetivo,
destinadas a 56 discentes – 7 de cada uma das oito turmas – com o objetivo de investigar a
inserção destes no curso escolhido39; suas expectativas com relação ao mesmo e entender os
diversos motivos que “assombram” os estudantes e que pode vim a acarretar numa evasão. A
fase 2 do trabalho focou nos ex-alunos da instituição. Foram dispostas 11 perguntas subjetivas
a 12 alunos evadidos40 – 3 de cada ano – a fim de entender os motivos da desistência, as
expectativas que tinham com relação ao curso e se há arrependimento da decisão. Essa etapa
veio para concretizar se os motivos levantados na fase 1 são, de fato, os fatores ocasionadores
da evasão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As perguntas presentes nas laudas dos questionários (APÊNDICES A E B) tinham
como objetivo analisar a relação entre autonomia na escolha do curso com a sua desistência;
avaliar se o estudante obteve informações sobre o curso antes do seu ingresso; identificar se a
39

O valor estipulado não foi alcançado no decorrer do projeto por motivos independentes, ou seja, os alunos
se recusavam a responder o questionário. Mesmo assim, o número de entrevistas chegou a 54 e é com esse
valor que trabalhamos no decorrer da pesquisa.
40
O valor citado também não foi alcançado no decorrer do projeto por motivos alheios como a recusa em
responder e a não localização de alunos por eles terem se mudado do município.
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escolha foi autônoma; e averiguar o grau de satisfação dos alunos com o curso escolhido. Os
resultados se mostraram bastantes satisfatórios para todos os objetivos pesquisados.
Das 54 entrevistas realizadas com discentes, foi obtido que aproximadamente 54% dos
entrevistados afirmaram que o motivo do seu ingresso no IFAL foi puramente pelo ensino
médio de qualidade, sendo assim desconhecida ou ignorada a existência de um ensino técnico
integrado. Já com as 9 entrevistas realizadas com os evadidos ou desistentes, esse número foi
de 33.3% para esse mesmo problema. Esse resultado deixa à mostra que a maior parte dos
alunos que entram no IFAL, por vezes, não conhecem o conteúdo presente na grade curricular
do curso integrado de informática – eles “vêm por impulso”, salva as exceções. Esse
problema é preocupante quando se torna o motivo de desistência, pois muitos alunos se
decepcionam com o curso por não ser a área que se identificam e simplesmente desistem dele
acarretando, por consequência, em déficit na escola e desperdício de verba federal.
Pode-se então, levantar duas causas para essa frustração com o curso: 1 - Ou o IFAL
não deu suporte necessário para que essas escolas preparassem seus alunos para o ensino
técnico; 2 – Ou o ensino aplicado aos alunos nas escolas anteriores ao IFAL não conseguiram
gerar indivíduos capazes de construir suas capacidades de análises, de avaliação e de crítica.
Tais escolas fomentaram cidadãos sem autonomia em suas escolhas – não os impulsionaram a
pesquisar sobre o curso previamente – e isso gerou, por consequência, desinteresse com o
curso e a desistência dele.
Os pensadores autônomos são aqueles que “pensam por si mesmos”, que não
repetem simplesmente o que as outras pessoas dizem ou pensam, mas que
fazem seus próprios julgamentos a partir das provas, que formam sua própria
visão do mundo e desenvolvem suas próprias concepções acerca da do tipo
de indivíduo que querem ser e o tipo de mundo que gostariam que fosse
(LIPMAN, 1995, p. 36).

Ver abaixo os gráficos que mostram os dados citados acima. As questões foram
retiradas das laudas (ver apêndices A e B) e, para os dois primeiros 2 gráficos, a pergunta foi
idêntica tanto para alunos efetivos, quanto evadidos/desistentes. O 3º gráfico delata uma
peculiar situação. Ele expressa alguma vantagem quanto a escolha autônoma – quesito 1 –
mas essa falsa prerrogativa “cai por terra” se comparado as demais que expressão a vontade
de terceiros na escolha do indivíduo.
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Pergunta: O que te motivou a ingressar no curso de informática no IFAL Arapiraca?

Gráfico 1 - Dados da 1ª questão objetiva da lauda
destinada aos alunos efetivos da instituição
1 – Ensino Médio de Qualidade
2 – Ensino Técnico de Qualidade
3 – Por conhecer o curso e se identificar

Gráfico 2 - Dados da 1ª questão da lauda
destinada a ex-alunos da instituição
1 – Qualidade do ensino
2 – Diploma de técnico e afins
3 – Pressão de terceiros
4 – Curiosidade
5 – Estudar para o ENEM

Pergunta: Por que participou da seleção de ingresso no IFAL?

1 – Vontade própria
2 – Família
3 – Amigos
4 – Incentivo de outros

Gráfico 3 - Dados da 2ª questão objetiva da lauda
destinada aos alunos efetivos da instituição

A possibilidade de as famílias escolherem as escolas é uma das medidas que os governos
conservadores e neoliberais vêm promovendo como estratégia para consolidar ainda mais sua
concepção de vida mercantilista, competitiva e baseada nos méritos. (SANTOMÉ, 2003. P 77)

Não se pode ignorar o estado do Campus: O IFAL Arapiraca, sofre há anos com a falta
de sua sede oficial. Mas o que se viu nas entrevistas, como consta no item 5 do gráfico 4 e o
item 2 do gráfico 5, e o que se ver no meio de convívio é uma realidade indiferente ao estado
do campus pela ampla maioria dos alunos, tanto que o IFAL campus Arapiraca conseguiu
uma das melhores notas no ENEM 2014 no estado, segundo dados da instituição. Além disso,
a escola, nesses 4 anos de ensino, já ganhou inúmeros prêmios nacionais e já começa a ganhar
renome internacional com os projetos de pesquisa e extensão iniciados dentro da “precária”
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estrutura do campus. O fator máximo das decepções foram as matérias técnicas do curso e a
falta de suporte, e o motivo para tanto se fez presente, mais uma vez, pelo não-conhecimento
do curso, presenciado no item 3 do gráfico 4 e no item 1 do gráfico 5, o que comprova um
possível conflito entre falta de autonomia e a escolha do curso técnico que gera, com o
acumulo de frustrações, a consequente evasão de alunos da escola.
Ver gráficos abaixo que delatam o cenário visto acima.
Pergunta: Qual a primeira decepção que você teve ao começar estudar aqui no IFAL?

Gráfico 4 - Dados da 3ª questão subjetiva da lauda
destinada aos alunos efetivos da instituição
1 – Mais aulas práticas
2 – Reprovação
3 – Matérias técnicas
4 – Notas baixas

Gráfico 5 - Dados da 5ª questão da lauda
destinada a ex-alunos da instituição

5 – Falta de estrutura física
6 – Informática. Básica
7 – Disciplina de lógica
8 – Dificuldade disciplina
do ensino médio

1 – Falta de suporte técnico.
2 – Não se decepcionaram
3 – Falta de incentivo

Por fim, temos o cenário dos desistentes/evadidos que relataram em uma de suas
questões qual o motivo para que os levaram a desistir do IFAL. Obtivemos as seguintes
respostas: ~=33% dos entrevistados disseram que não se identificaram com o curso e nem
seguiriam na área, e por isso ele não os ajudaria no seu objetivo de formação superior; ~=22%
falaram que desistiram por passarem no ENEM e terem ido para a universidade; ~=11% falou
que teria que se mudar do estado, mas que continuaria o ensino médio em um outro colégio;
ou ~=22% disseram que foi apenas por vontade própria em desistir; e ~=11% alegou que já
estudava os dois horários e que estava sendo muito cansativo.
Ver gráfico que delata o panorama visto acima.
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Pergunta: O que te levou a desistir do IFAL?

1 – Não se identificaram
2 – Passou no ENEM
3 – Se mudou
4 – Vontade própria
5 – Estudava em dois horários
Gráfico 6 - Dados da 6ª questão da lauda destinada a ex-alunos da
instituição

Colocando em foco o primeiro ponto do gráfico acima, se torna líquido que um dos
erros mais substanciais é promovido pela própria instituição: Ela não promove meios que
demonstrem aos candidatos qual é a realidade dos cursos desenvolvidos em sala de aula para
que eles se identifiquem com o curso. Essa hipótese já foi levantada no início desse artigo e
que agora foi confirmada. Em comentários com alunos efetivos isso foi demostrado com
êxito. Cabe a escola intervir nesse meio com palestras ou outros meios que disseminem o teor
das matérias técnicas para que os casos de desistência sejam amenizados.

CONCLUSÕES
Destarte, conclui-se que, a partir dos dados obtidos, a relação entre o aluno ingressar e
concluir o curso de informática no IFAL – Campus Arapiraca, está ligada à autonomia por
parte desse na escolha do curso; de forma que, de todos os estudantes matriculados, a
possibilidade de haver mais desistências está naqueles cuja a escolha foi terceirizada. O
conhecimento prévio do curso também se mostrou um fator muito relevante para a
permanência do aluno, como foi mostrado no início dos resultados, uma vez que evitaria
possíveis decepções mostrando que se faz necessário informar aos interessados em ingressar o
real objetivo da capacitação técnica-integrada oferecida pela instituição. O grau de satisfação
obtido na pesquisa foi de suma importância para analisar os aspectos que podem melhorar
com relação ao curso e mostrar os pontos positivos presente no mesmo, sob o ponto de vista
dos entrevistados. Foi visto também os desencontros da instituição em promover à
comunidade uma introdução sobre os cursos que oferta é sumariamente necessário para que
os futuros alunos não se frustrem com a instituição. No demais, identificar se a escolha do
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curso foi por vontade própria ou através de terceiros teve grande valor para a análise do
potencial de autonomia presente em cada indivíduo entrevistado.
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APÊNDICE A – Ficha de entrevista dos alunos efetivos da instituição de ensino.
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APÊNDICE B – Ficha de entrevista dos alunos evadidos/desistentes da instituição de ensino.
FICHA DE ENTREVISTA DOS EVADIDOS E DESISTENTES

NOME:
SEXO:

NATURALIDADE:

ANO EM QUE SAIU DO IFAL:

TURMA
EM IDADE:
QUE
ESTUDAVA:
ESCOLA EM QUE CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL:
1. O que te motivou a ingressar no curso de informática do IFAL Arapiraca?
R:
2. Quais foram suas expectativas para o curso de informática?
R:
3. Você tinha um conhecimento básico sobre o que seria o curso de informática antes de começar
estudar?
R:
4. De 0 à 10, que nota você daria ao curso?
5. O que mais te decepcionou no curso? Comente.
R:
6. O quê te levou a desistir do IFAL? Justifique.
R:
7. Você se arrependeu de ter saído do IFAL? Por quê?
R:
8. Durante o tempo em que você estudou no IFAL, algum dos seus colegas de turma desistiu? Se
sim, isso te afetou em algum aspecto? Justifique.
R:
9. Ao sair do IFAL, você foi estudar em algum outro lugar? Se sim, informe onde. Se não,
justifique o porquê.
R:
10. Atualmente você trabalha ou estuda?
R:
11. Está satisfeito com suas escolhas? Comente.
R:.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: AS CONCEPÇÕES QUE VÃO
ALÉM DOS INSTRUMENTOS
Eliete Barros¹, Manoel Santos ², Osmar Santos³
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RESUMO: A proposta deste artigo é apresentar relatos de pesquisa realizada por alunos da
disciplina de Avaliação da Aprendizagem. Foi realizado no intuito revelar o quão é difícil e
ambíguo elaborar instrumentos para avaliar a aprendizagem como testes e provas. Os alunos
dessa disciplina desenvolveram questões e as aplicaram a alunos e professores do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Valença e estes teceram suas
observações durante o processo.
Palavras – chave: alunos, pesquisa, provas

LEARNING ASSESSMENT: THE CONCEPTS GOING BEYOND
INSTRUMENTS

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present research reports conducted by students
of the Learning Assessment discipline. It was conducted in order to reveal how difficult and
ambiguous develop tools to assess learning as tests and exams. Students of this discipline
issues developed and applied to students and teachers of the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Bahia Valença campus and they have woven their observations
during the process.
KEYWORDS: exams, research, students

INTRODUÇÃO
Quando se fala em avaliação é comum muitas pessoas delimitarem seus pensamentos
para os testes e provas. Contudo, basta ter um pouco de leitura dessa temática para
compreender que a avaliação educacional é um processo indissociável da aprendizagem e de
demasiado importância no contexto da escola e da sociedade. Para Kenski (2004, p. 135), “a
avaliação é um ato presente em todos os momentos da vida humana. Todos os dias somos
obrigados a tomar decisões baseadas em alguns poucos dados de que dispomos”. Na escola, a
avaliação deve ir além dos aspectos quantitativos que se configuram como classificatório e
excludente. A própria Lei de Diretrizes e Bases de 1996 aponta a avaliação como um processo
contínuo, diagnóstico e cumulativo, prevalecendo os preceitos qualitativos sobre os
Artigos

Ciências Humanas

12964

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

quantitativos. Pensando nisso esse trabalho irá abordar as etapas da pesquisa realizada na
disciplina de Avaliação da Aprendizagem, ministrada pela professora Eliete Barros.
O principal objetivo desse trabalho foi compreender como se dá o processo de
construção da avaliação por parte dos discentes e qual a concepção de avaliação que está
subliminar a essa construção.
Para alcançar esse objetivo, na primeira etapa, cada aluno trouxe uma prova de sua
escolha, já resolvida em outra disciplina. Foram feitos comentários sobre como a avaliação
tinha sido concebida, observando os possíveis equívocos, a sugestão era que fossem feitas
modificações nas questões. Como tarefa extraclasse, a prova modificada foi respondida por
um colega de graduação.
Aproveitamos esse momento para observar as reações a partir da percepção de como
os colegas de graduação reagiram quanto à prova reelaborada. Num segundo momento, foi
solicitada a tarefa de elaborar três a cinco questões, trazê-las para a aula da disciplina de
avaliação ministrada pela professora já mencionada a fim de criticá-las e tecer as mudanças
sugeridas pelos demais colegas. Num terceiro momento, nos coube escolher um professor
para responder tais questões.
A pergunta que mobilizou esse trabalho é: Qual a relação de aprendizagem que a
construção das avaliações proporciona e qual a principal compreensão que os docentes
possuem quando avaliam os alunos? Essas perguntas foram importantes principalmente pelo
fato de serem os alunos os elaboradores das questões da avaliação e os docentes – por um
período concebido – serem os “discentes” a responderem essa avaliação específica.

MATERIAIS E MÉTODOS
O texto está organizado a partir dos relatos e impressões dos alunos referente ao
comportamento dos professores entrevistados, bem como das discussões realizadas na
disciplina de avaliação da aprendizagem. Não identificamos o aluno da disciplina que aplicou
a tarefa/avaliação, assim como os professores que colaboraram com esse estudo que gerou
muitos aprendizados.
Entendemos que essa pesquisa possibilitou reflexões sobre a Avaliação da Aprendizagem
por ser parte imprescindível na formação de alunos que cursam a licenciatura e que em breve
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atuarão como docente. É demasiado pertinente as discussões que envolvem esta temática e
para o desenvolvimento desta pesquisa, iniciou-se os seguintes métodos:
 Leituras de textos de autores que abordam o tema da Avaliação da Aprendizagem;
 Discussões dirigidas com o fim de compreender a teoria;
 Construção da avaliação;
 Aplicação aos docentes;
 Análise crítica do processo de aplicação da avaliação;
 Discussão da teoria e da concepção subliminar dos discentes quanto ao processo de
avaliar.
Optamos por essa caminhada por ser uma pesquisa com abordagem qualitativa e que
em função do pouco tempo para execução, precisava atender a uma demanda da disciplina
acima citada. Segundo Creswell (2007, p. 186):
A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural. O pesquisador
qualitativo sempre vai ao local (casa, escritório) onde está o
participante para conduzir a pesquisa. Isso permite ao pesquisador
desenvolver um nível de detalhes sobre a pessoa ou sobre o local e
está altamente envolvido nas experiências reais dos participantes.

Apresentaremos a seguir os resultados e necessária análise.

RESULTADOS
Como explicado anteriormente, segue uma sequência de relatos da experiência de
aplicar prova a professor/a. É preciso esclarecer que os alunos ficaram livres para escolher
este/a professor/a e apesar de não informarmos ao leitor a formação dos professores, esse foi
um cuidado dos discentes para aplicar a prova, compreendendo que aquele que iria responder,
deveria ter algum conhecimento prévio do assunto.
Uma das professoras participante dessa pesquisa estava em seu tempo livre na escola.
Notamos no primeiro momento que surgiram expressões faciais que iam desde a testa
enrugada, até mesmo coçar a cabeça, nesse momento a professora estava apenas lendo as
questões e logo em seguida a primeira pergunta: - “precisa de cálculo, ou posso fazer de
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cabeça? ”, não respondemos a essa pergunta, informando apenas que se tratava de uma
avaliação. A professora olhava para nós talvez como estivesse se vendo como um de seus
alunos quando fazem esse tipo de pergunta em suas provas. Logo após começou a resolver as
questões e terminou em pouco menos de dez minutos, resolvendo todas corretamente. A
professora aproveita esse momento e orienta, aproveitando-se da experiência profissional que
possui, que das três questões que foram respondidas, duas eram praticamente idênticas no
quesito que se refere ao conhecimento do assunto proposto. Automaticamente percebemos
que fomos redundantes na elaboração de duas das três questões. Essa orientação já auxiliou a
pensarmos o quão complexo pode ser formular uma avaliação.
Um outro professor perguntou do que se tratava e porque ele precisava fazer isso, após
lhe explicar que era para um trabalho da faculdade, ele pegou a prova, baixou a cabeça e
respondeu as questões sem dar uma palavra ou emitir alguma expressão. Ao final entregou a
prova e não comentou nada mais sobre o assunto. Como é comum entre os professores, nós
também não perguntamos nada a respeito.
A próxima professora antes mesmo de ler a prova já foi dizendo que não sabia nada do
assunto. Notamos que após a leitura das questões, a mesma o desenvolveu tranquilamente.
Como a avaliação mesclava questões abertas e fechadas, a professora perguntou: “Vou ter que
escrever? ”, “não sei, vou chutar”.
As reações da professora eram bem parecidas com a dos alunos ao realizar uma
avaliação meio de surpresa, principalmente quando se refere à prova.
Já ficou claro com os relatos acima que existe uma grande complexidade ao avaliar.
Os professores sujeitos dessa pesquisa quando estiveram frente à uma avaliação, tiveram os
mesmos comportamentos que os discentes têm ao serem avaliados. Essa atividade poderia
provocar reflexão crítica aos docentes como provocou em nós discentes
Observamos que mesmo os professores tendo segurança do conteúdo existia um
“medo” de resolver as questões, talvez pela posição que ocupam.
Noutro momento, uma professora mostrou muito essa preocupação descrita acima pois
já inicia o processo dizendo que não se recordava do conteúdo de divisão, pois já tinha
bastante tempo que já tinha visto tal conceito. De imediato propusemos para esta fazer o que
sabia, logo em seguida na resolução de tal atividade percebemos um pouco de dificuldade em
resolver as operações que envolvia divisão, assim acabamos por relembrar um pouco alguns
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conceitos. A educadora fez o que sabia e entregou a avaliação. Indagamos sobre o que achou
da avaliação, respondeu que se não ajudássemos na questão ela não conseguiria responder.
Foi uma tarefa um tanto quanto “tensa” ver a professora hesitar em resolver a
atividade. De todo modo, é “comum” ver o aluno ficar parado olhando a avaliação, e hesitar
em resolver as questões.
Essa atitude do professor, nos fez refletir que quando essa hesitação acontece em sala
de aula por parte do aluno, o professor poderia ajudá-lo a buscar o conhecimento, mesmo no
momento das provas. Essa postura impossibilita a construção do conhecimento entre
professor e aluno, pois, “aprender significa dominar os conhecimentos sobre determinados
assuntos e saber utilizar esses conhecimentos para os mais diversos objetivos e nas mais
variadas situações. ” E quando esse domínio é em parceria, aprendizado é ainda mais eficaz.
Ora se os professores que fizeram parte dessa pesquisa demostraram tanto receio na
resolução das avaliações imaginemos como é para os alunos. Ainda mais que infelizmente
muitas vezes relacionam a avaliação como punição. Abramowicz (1996), destaca que muitas
vezes a avaliação está relacionada com o poder e isso acontece na medida em que oferece ao
professor a possibilidade de controlar a turma. A autora afirma que no modelo tecnicista, que
privilegia a atribuição de notas e a classificação dos estudantes, ela é ameaçadora, uma arma.
Vira instrumento de poder e dominação, capaz de despertar o medo. O fato, segundo a autora,
é que este é um processo histórico, pois, muitos educadores viveram esse tipo de experiência
ao frequentar a escola e, por isso, alguns têm dificuldade para agir de outra forma em sua
prática docente.
Outra professora respondeu essa atividade e não demonstrou dificuldades e nem
questionou nada. Ao terminar de responder perguntamos a ela o que achou das questões se foi
bem elaborada ou não, então disse que a primeira questão estava boa e que apenas a segunda e
terceira questão precisaria de mudanças, por ser um assunto amplo deveria ser mais objetivo.
Ou seja, elaborar uma prova não é uma tarefa tão simples quanto parece, requer reflexão e
pensamento crítico sobre a prática docente.
Executar essa atividade com um outro professore, causou uma grande surpresa, pois
houveram vários questionamentos como: não entendi? Por que eu tenho que responder? Para
qual disciplina? Qual o nome da professora da disciplina? Qual o grau de complexidade?
Após responder suas indagações, ele ficou bastante pensativo. Em seguida começou a resolver
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as questões sem dificuldade. Assim que terminou, entregou atividade e comentou que poderia
ser resolvida de outras maneiras, porém, optou por uma resposta de fácil compreensão. O
professor fez alguns questionamentos quanto a avaliação, o momento para ele era inoportuno.
Suas indagações foram pertinentes, pois não ficou claro os critérios e as condições pelas quais
ele seria avaliado. Segundo Kenski (2004, p. 138), “Certamente, se as evidências
consideradas na avaliação fossem explicitadas para a pessoa avaliada, ela teria melhores
condições de explicar, se defender ou mesmo compreender o que é considerado pelos outros
como seus pontos fortes e fracos”. Assim, percebe-se que há necessidade de esclarecer
inicialmente aos alunos a forma de avaliação e os instrumentos que serão usados durante o
processo de ensino aprendizagem.
Percebe-se a partir dessa pesquisa realizada com os professores o quanto é visível que
para fazer uma avaliação o processo de análise e reflexão é importantíssimo na elaboração da
mesma, pois mesmo a elaboração de uma simples prova não é uma tarefa fácil e tal façanha só
é percebível quando nos colocamos no lugar do professor/a.

CONCLUSÕES:
A atribuição de notas através de provas e testes persiste no processo escolar como
formas de avaliação da aprendizagem. Por ser seletiva e classificatória, essa prática é imposta
como um momento dissociado dos processos de aprendizagem, bem como da observação
construída pelo professor anteriormente. Segundo Cordeiro (2007, p. 145), “as memórias dos
tempos escolares são muito marcadas pelas lembranças das provas ou exames, momentos
quase sempre muito sérios, em que era necessário até mesmo adotar uma postura corporal e
mental diferente das aulas ditas normais. ”
Nessa atividade de pesquisa foi possível identificar as dificuldades que permeiam o
processo de avaliação da aprendizagem, acentuada pela tentativa de buscar uma
imparcialidade na confecção das questões. Fazer prova para um professor responder, mesmo
que sejam poucas questões nos dá uma sensação de inversão de papéis, no qual como define
Paulo Freire, o oprimido torna-se opressor.
Analisando a pesquisa, percebemos que durante o processo, reproduzimos os
mesmos comportamentos vivenciados durante a aplicação de provas ou exames da nossa vida
escolar. No momento em que fomos questionados pelos professores que estavam a responder
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as questões, acabamos por fortalecer mesmo que não intencionalmente, a separação entre as
aulas e o momento da prova, bem como o erro em predeterminar que os professores
dominavam os conteúdos e não apresentariam maiores dificuldade. Segundo Luckesi (1997,
p.174), “a avaliação é uma tarefa necessária e permanente, apresenta-se como meio constante
de fornecer suporte ao educando no seu processo de ensino aprendizagem”. Distanciamos o
momento da avaliação que ocorre a todo instante durante as aulas e seguimos de maneira
errônea o pensamento pelo qual, no momento da prova, termina o meu papel de fomentar a
aprendizagem do aluno deixando-o à própria sorte.
De acordo com autores como Cordeiro (2007), Kenski (2004), Hoffman (2009) e
Luckesi (1997) que defendem a avaliação como um processo contínuo, diagnóstico e
qualitativo, a avaliação da aprendizagem, praticada na maioria das escolas, é confundida com
momentos de testes e provas que por sua vez, servem ao propósito de classificação e não
como instrumentos que auxiliem no processo avaliativo.
Avaliar alguém, não é nada fácil principalmente quando se trata de elaboração de
provas. Muitas vezes é muito fácil julgar o professor sobre seus métodos avaliativos, sua
maneira de ministrar as aulas, mas quando os papéis se invertem, se torna difícil nos levando
a perceber a avaliação como uma das mais importantes ferramentas à disposição dos
professores para alcançar o principal objetivo da escola: fazer todos os estudantes avançarem.
O grande desafio hoje é encontrar caminhos para alcançar a qualidade do aprendizado e
oferecer alternativas para uma evolução do educando.
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NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA, MARANHÃO
Ana Claudia Leal de Sousa1, Maria Verônica Meira de Andrade2
1

Discente do Programa de Pós Graduação em Diversidade Cultural – IFMA Caxias. e-mail:
sousalealana@gmail.com; 2Professora orientadora do IFMA Caxias. e-mail: veronicameira@ifma.edu.br

RESUMO: O presente trabalho se iniciou pelo interesse construído no decorrer do contato
com a educação no campo, através do Programa Projovem Campo – Saberes da Terra.
Instituído pelo governo que se propõe a oferecer educação aos alunos do campo, uma
educação com a realidade camponesa, que não seja mais uma educação pensada a partir da
educação urbana. Teve como objetivo Avaliar a eficácia do Projeto Político Pedagógico
“Projovem Campo”, na Escola Leide Ponte, no município de Chapadinha, Maranhão. A
Unidade Escolar Leide Pontes, está situada ao Oeste do município de Chapadinha, Maranhão,
numa distância de 17 km do perímetro urbano, a estrada de acesso à comunidade é secundaria
com alguns trechos bastante precários que tende a piorar no período chuvoso. A estrutura
organizacional do programa mantido pelo Governo do Estado funciona aos finais de semana e
mais uma sexta no mês, no período da noite, com um professor de linguagem, um de ciências
da natureza/matemática, um de ciências humanas e o professor de ciências agrárias, este
último divide-se no tempo escola e tempo comunidade e mais uma pedagoga que atua em
todos os horários de aula e que tem como função permanecer na sala de acolhimento com os
filhos das alunas, a faixa etária das crianças atendidas é entre 4 e 9 anos. Os resultados da
pesquisa acima apontaram para a direção da hipótese levantada inicialmente, confirmando-a, a
saber, a de que o Projeto Político Pedagógico tem apresentado algumas inaplicabilidades,
funcionando em algumas situações de forma incoerente e desarticulada.

Palavras–chave: educação do campo, ensino, recurso didático
EFFICIENCY EVALUATION PROGRAM PROJOVEM FIELD
MUNICIPALITY CHAPADINHA, STATION MARANHÃO, BRAZIL

IN

THE

ABSTRACT: This work was initiated by the interest built during the contact with the
education in the field, through the Projovem Program Field - Knowledge of the Earth. Set up
by the government which aims to provide education to the students of field education to
peasant reality, it is no longer an education thought from the urban education. Aimed to assess
the efficacy of the Pedagogic Political Project "Projovem Field," School Leide Bridge, in the
municipality of Chapadinha, Maranhão, Brazil. The School Unit Leide Bridges, is situated to
the west of the municipality of Chapadinha, Maranhao, a distance of 17 km from the urban
area, the community access road is secondary to some pretty precarious stretches that tends to
worsen during the rainy season. The organizational structure maintained by the State
Government program works on weekends and over a sixth in the month, in the evening, with
a language teacher, a nature / mathematical sciences, a humanities and science teacher land,
the latter divided in time school time and community and another pedagogue who works in all
class times and whose function is to remain in the host room with the children of the students,
the age range of children served is between 4 and 9 years. The search results above pointed to
the direction of the hypothesis initially confirming it, namely, that the Pedagogical Political
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Project has presented some without application, working in some cases inconsistent and
unarticulated.
KEYWORDS: education of field, teaching, teaching resource

INTRODUÇÃO
Este tema foi escolhido devido ao contato com a educação do campo, a partir das
experiências vivenciadas trabalhando no campo, pela importância crescente que o movimento
de luta pela terra toma a cada dia e, principalmente, pelo rumo que as questões sobre o
contexto educacional rural tomam progressivamente.
Conhecer a nova dinâmica do campo é preciso, para perceber se os movimentos
estariam superando ou minimizando essas desigualdades. A realidade do Brasil nos mostra
fortes desigualdades principalmente nas áreas rurais, sobretudo no âmbito educativo, é
perceptível que de fato existe uma divida histórica com essas comunidades.
Na última década temos visto a necessidade de repensar o espaço politico social da
educação do campo e para este importante movimento educacional une-se educadores,
militantes, sujeitos que têm percebido tal necessidade e por isso buscam uma educação do
campo e no campo, onde as pessoas possam estudar com dignidade de quem tem o seu lugar,
a sua identidade cultural.
A educação para a população da zona rural como direito para a diversidade é uma
questão mais recente. O presente trabalho tem por finalidade avaliar a eficácia do programa
“Projovem Campo” visando comparar o Projeto Politico Pedagógico (PPP) com a realidade
da Escola Leide Ponte, no munícipio de Chapadinha.
Diante da história da educação brasileira, verifica-se os poucos registros da educação
do campo, demonstrando o descaso para com a educação rural. Desenvolvida em um modelo
Europeu e urbanocêntrico a educação brasileira se desenvolveu alheia à realidade rural do
Brasil, assim essa educação rural foi mantida em silêncio por séculos e quando aparece é
numa ótica instrumental, assistencialista. A educação do campo se desenvolveu entre os
interesses do Estado brasileiro, dos empresários e da sociedade civil. Temos de um lado os
grupos organizados da sociedade que lutam por uma educação do campo como política
publica; temos também o Estado considerando a educação para a população do campo como
uma compensatória da educação.
Iniciativas da educação do campo no século XX, no Brasil, revela apenas uma
preocupação limitada em formar mão de obra para a agricultura, ajustada à necessidade do
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modelo de desenvolvimento agrário e industrial do período, além de conter a migração interna
que vinha acontecendo das populações rurais, enquanto nas áreas urbanas se iniciava o
processo de industrialização nos anos de 1910/1920 (PIRES, 2012).
Identificar-se com o campo e com a vida no campo envolve o conhecimento da
cultura dos sujeitos que residem na comunidade, ter tal conhecimento contribuirá para a
valorização da educação do campo.
Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do Projeto Político
Pedagógico “Projovem Campo”, na Escola Leide Ponte, no município de Chapadinha,
Maranhão.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada em uma comunidade rural (Vila Nova) do município de
Chapadinha, localizado ao Nordeste do Estado do Maranhão, na microrregião do Alto do
Munim Maranhense, está a 246 km da capital São Luís. Possui uma área de 3.247km² e
população de 78.348 mil habitantes (IBGE), limita-se ao Norte com os municípios de São
Benedito do Rio Preto e Urbano Santos; ao Leste com Mata Roma e Buriti, ao Sul com
Afonso Cunha e Codó e a Oeste com Timbiras e Vargem Grande. A cidade de Chapadinha é
cortada de Sul a Norte pelo Rio Munim e o Rio Iguará, que desagua no rio Munim e serve de
limite com Codó e Tibiras.
A Unidade Escolar Leide Pontes, está situada ao Oeste do município de Chapadinha,
Maranhão, numa distância de 17 km do perímetro urbano, a estrada de acesso à comunidade é
secundaria com alguns trechos bastante precários que tende a piorar no período chuvoso. A
escola possui três salas de aula, dois banheiros, uma cozinha, a diretoria e uma sala destinada
a guardar os materiais de uso na escola, como materiais de limpeza, alimentos, livros e entre
outros. A estrutura organizacional do programa mantido pelo Governo do Estado funciona aos
finais de semana e mais uma sexta no mês, no período da noite, com um professor de
linguagem, um de ciências da natureza/matemática, um de ciências humanas e o professor de
ciências agrárias, este último divide-se no tempo escola e tempo comunidade e mais uma
pedagoga que atua em todos os horários de aula e que tem como função permanecer na sala de
acolhimento com os filhos das alunas, a faixa etária das crianças atendidas é entre 4 e 9 anos.
O Projovem Campo- Saberes da Terra caracteriza-se como um programa Nacional de
educação, tem como proposta atender jovens agricultores (as) que não concluíram o ensino
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fundamental, com idade entre 18 e 29 anos, o programa proporciona a conclusão do ensino
fundamental, a inserção social e a qualificação profissional dos mesmos.
A organização formativa do Projovem Campo assume a Pedagogia da Alternância
como sua matriz pedagógica, para a realização do processo de ensino aprendizagem. A
pedagogia da Alternância iniciou-se no Brasil nas Escolas Familiares Agrícolas (EFAs) e as
Casas Familiares Rurais (CFRs). Entretanto em programas e politicas governamentais é um
fenômeno recente no cenário educacional.
A pedagogia da Alternância revela uma alternância entre teoria e prática, dando aos
educadores (as) a realização de atividades na escola e fora dela. Os educadores (as) tendem
associarem a teoria abordado na sala de aula a prática realizada fora da dela. Ficando a teoria
associada ao tempo escola e a prática relacionada ao tempo comunidade.
Para iniciar a pesquisa primeiramente foram realizadas leituras do Percurso
Formativo e do Projeto Político Pedagógico do programa Projovem Campo – Saberes da
Terra. Posteriormente foram realizadas visitas a escola, com o objetivo de apresentar à direção
da escola, professores e alunos a proposta da pesquisa. Feito os primeiros contatos com
observações e conversas na escola, à etapa seguinte foi utilizar como instrumento de coleta de
dados, questionários, que foram aplicados para 15 alunos, escolhidos de forma aleatória e para
os professores de Ciências da Natureza, Linguagem e o professor de Ciências Agraria. Esse
instrumento de pesquisa para utilizado para avaliar o Projeto Político Pedagógico (PPP), bem
como o desenvolvimento do programa na comunidade pesquisada, mediante a visão dos
alunos e professores, participantes do programa. Os dados foram organizados em planilhas de
excel, para posterior construção dos gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciando com o questionário que foi aplicado aos alunos, tivemos a participação de
quinze educandos aonde seis foram do sexo masculino com a variação de idade entre
dezenove e vinte e quatro anos e nove do sexo feminino com uma variação na idade entre
dezenove e vinte e nove anos, sendo assim percebemos que o gênero feminino é mais
expressivo na sua quantidade e abrange maiores faixa etárias. No geral a média de idade dos
que responderam o questionário é de 22,2 anos e a mediana também é de 22 anos. Mesmo o
programa aceitando matrículas de pessoas com mais de 29 anos, percebemos que todos os
matriculados na escola pesquisada, estão dentro da faixa etária principal estabelecida. O
ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação profissional e escolarização aos
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jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental.
(MEC, 2008).
Tabela 01. Número de participantes da pesquisa do sexo masculino e feminino.
Sexo

Número

Idade

Masculino

06

19 a 24

Feminino

09

19 a 29

Mesmo o programa aceitando matriculas de pessoas com mais de 29 anos,
percebemos que todos os matriculados na escola pesquisada, estão dentro da faixa etária
principal estabelecida. O ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação
profissional e escolarização aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não
concluíram o ensino fundamental. (MEC, 2008).
No primeiro questionamento feito aos discentes, eles puderam avaliar a periodicidade
com que os professores diversificam a sua forma de ministrar aula, para 20% deles está bom e
para 80% está ótimo. Verificando assim no trabalho dos discentes formas alternadas na
transmissão dos conteúdos. De acordo com Pena e Cabral, (2010) o que se teve por muito
tempo como metodologia desenvolvida, foi o professor simplesmente explicando o conteúdo,
o aluno absorvendo sem nenhum tipo de questionamento junto ao professor e em seguida
fazia à prova. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/96 norteiam
os princípios e fins da Educação Nacional e traz elementos pertinentes a educação do campo,
no Art. 28, inciso I assegura que a educação da zona rural deve possuir conteúdos curriculares
e metodologia apropriada as reais necessidades e interesse dos alunos.
Com relação às metodologias que são usadas pelos professores 66,67% dos discentes
consideraram ótimas e 33,33% acham bom. Com os processos que a educação vem passando
ao longo do tempo temos presenciado que em todo ou na maioria das instituições
educacionais o ensino tradicional e engessado da educação tradicional já não são aceitas, é
preciso desenvolver metodologias que converse com os alunos, pois eles também são agentes
essenciais para o atual processo de ensino e aprendizagem. Com isso para cada grupo é
preciso adotar metodologias diferenciadas, pois cada um tem suas especificidades, que devem
ser respeitadas e incorporadas nos projetos pedagógicos, mas que não precisam se anular e
nem se isolar, mas, antes de tudo se articular. (SECAD, 2010).
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Com uma porcentagem de 67%, a maioria dos alunos disse compreender só às vezes
os conteúdos ministrados pelos professores e apenas 33% deles disseram que sempre
entendem.

Figura 01. Avaliação pelos discentes dos conteúdos ensinados
Sobre a avaliação dos professores acerca dos materiais disponibilizados, verificamos
uma variação, onde dois professores concordaram que são regulares e um acredita que seja
bom. Em comparação a resposta dos educandos para está mesma pergunta verificou-se outra
incompatibilidade, pois nenhum professor considerou ótimo e nenhum aluno considerou
regular.

Figura 02. Avaliação dos professores acerca dos materiais disponibilizados
Foram feitas perguntas aos educadores (as) acerca da avaliação dos mesmos sobre o
Projeto Político Pedagógico (PPP). Quando foram indagados sobre o Projeto Político com a
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realidade do local e o modelo de ensino do Programa Projovem Campo- Saberes da Terra,
alcançamos duas respostas pra bom e apenas um discente considerou regular.

Figura 03. Avaliação dos professores em relação ao Projeto Político Pedagógico e o Modelo de
Ensino.

CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa acima apontaram para a direção da hipótese levantada
inicialmente, confirmando-a, a saber, a de que o Projeto Político Pedagógico tem apresentado
algumas inaplicabilidades, funcionando em algumas situações de forma incoerente e
desarticulada.
O Projeto Político Pedagógico do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra não
está sendo totalmente eficaz em muitos pontos, na escola pesquisada, segundo a avaliação dos
Educandos (as) e Educadores (as), por meio de questionário, observações e conversas, ainda
persistem certas carências que inclusive são preconizadas e garantidas por meio de
dispositivos legais.
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RESUMO: Com o avanço da tecnologia e as exigências que surgem para se educar uma

determinada geração, em questão a geração Z os ditos nativos digitais, os educadores buscam
outros métodos/alternativas de ensino para melhorar suas aulas e tornarem, com isto, o
ensino-aprendizagem mais significativo e prazeroso. Neste contexto, a utilização de Softwares
Educacionais tem sido bastante frequente dentro da sala de aula em todos os níveis da
educação, sobretudo, no ensino das Ciências na educação fundamental II, pois é onde os
alunos sentem mais dificuldade de entenderem os conteúdos e aplicarem no seu cotidiano.
Resultados da última avaliação feita pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos –
PISA comprova tal afirmação. Portanto, os professores lançam mão dos softwares com mais
frequência, principalmente para atender a necessidade da geração em questão. O presente
trabalho teve como objetivo apresentar uma avaliação do software educativo TIC1 (Trabalhos
Interativos de Ciências 1, versão 4.9), no ensino de Ciências, por licenciandos de Biologia do
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão – IFMA. De modo geral,
o TIC1, obteve uma boa avaliação, tendo apenas pequenos problemas computacionais e
pedagógicos, julgando-se como recomendável para professores de Ciências que queiram
dinamizar suas aulas.
Palavras–chave: aparatos tecnológicos, ensino-aprendizagem de ciências, geração Z

EVALUATION SOFTWARE
SCIENCE TEACHING

EDUCATION

FOCUSED

ON

THE

With the advancement of technology and the requirements that arise to educate a certain
generation, concerned the generation Z digital natives said, educators seek other
methods/teaching alternatives to improve their classes and become, with this, the teachinglearning more meaningful and pleasurable. In this context, the use of educational software has
been quite frequent in the classroom at all levels of education, especially in the teaching of
science in basic education II, it is where students feel more difficult to understand the content
and apply the their daily lives. Results of the latest assessment by the Programme for
International
Student
Assessment
–
PISA
proves
this
statement.
Therefore, teachers lay hold of the software more often, especially to meet the needs of the
generation in question. This study aimed to present an evaluation of educational software
TIC1 (Interactive Works of Sciences 1, version 4.9), the teaching of science for undergraduate
Biology of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão – IFMA.
Overall, the TIC1, got a good evaluation, with only small computational and pedagogical
problems, judging as recommended for science teachers who want to boost their classes.
KEYWORDS: technological devices, teaching and learning science, Z generation
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INTRODUÇÃO
Uma característica marcante dos dias atuais é a velocidade com que as informações
circulam. As crianças hoje, desde muito pequenas, tem contato com uma diversidade de
equipamentos tecnológicos como computadores, celulares e tablets que as intrigam e aguçam
suas curiosidades. Além de toda essa tecnologia, vários fenômenos naturais e atividades
desenvolvidas no cotidiano também despertam muito o interesse das mesmas (SILVA, 2011).
Segundo ROMERA (2007), ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da
aprendizagem, o professor utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições
externas e procedimentos chamado de método. Este é responsável pela objetividade da relação
ensino-aprendizagem sendo o caminho a ser trilhado pelo professor desde o planejamento até
a avaliação do aluno e pode ser entendido como um conjunto de etapas que serão vencidas, de
forma sistematizada, na busca pelo conhecimento.
Sendo assim, o processo de aprendizagem, fundamentado na assimilação ativa do
conhecimento, estrutura-se sobre a compreensão de que as informações ordenadas pelo
currículo escolar são conteúdos socioculturais (LUCKESI, 2011). Nessa senda, o ensino deve
privilegiar a autonomia dos indivíduos, utilizando metodologias que possibilitem uma
compreensão mais eficiente dos conteúdos.
Nessa perspectiva, a escola deve oferecer possibilidades para garantir uma formação de
sujeitos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e
responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas
necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1998).
Tendo em vista o contexto em que cada criança/estudante se insere e levando em
consideração o ambiente tecnológico que as cercam é importante que os professores utilizem
tais meios em suas práticas pedagógicas, pois o uso das novas tecnologias da informação e
comunicação impõe mudanças nos métodos de trabalho dos educadores, gerando
modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo (ALMEIDA, 2005).
Desse modo, a utilização de softwares educativos (SE) em sala de aula é uma forma de
estimular o educando a participar de forma mais efetiva da própria construção de seu
conhecimento, sem que para isso o processo de ensino se torne maçante para ele. Esses
softwares se conceituam como um conjunto de recursos informáticos projetados com a
intenção de serem usados em contexto de ensino e aprendizagem (SANCHO, 1998). São
desenvolvidos com o objetivo de levar o aluno a construir um determinado conhecimento
referente a um conteúdo didático (SOFFA & ALCÂNTARA, 2008).
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Portanto, as instituições de ensino não podem ignorar o que se passa no mundo quanto
as tecnologias de informação e de comunicação, como nos diz OLIVEIRA (2001), essas
tecnologias não se constituem só em nossas maneiras de comunicar, mas também de
trabalhar, de decidir e de pensar (OLIVEIRA, 2001). Sobretudo, quando se educa a geração Z,
ou “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), que tendem a rejeitar modelo tradicional de ensino
pois concebem o seu meio de modo diferenciado dos de outras gerações e não vivem sem
estarem conectados (IBOPE, 2012; ALBUQUERQUE et al., 2012).
Mais importante, que a utilização de um determinado software, é a escolha,
propriamente dito de um bom SE. No entanto, muitas dúvidas vêm aos professores que estão
planejando utilizar esta ferramenta em suas aulas, como por exemplo: que software educativo
utilizar?; Como avaliar a eficiência de um determinado SE? Pensando em tais
questionamentos objetivou-se avaliar um determinado software educativo voltado para a
disciplina Ciências no Ensino Fundamental II.
MATERIAL E MÉTODOS
O SE escolhido foi o TIC1 (Trabalhos Interativos de Ciências 1, versão 4.9), disponível
no link: http://trabalhos-interativos-de-ciencias-1.softonic.com.br/download#downloading. O
Software é um programa do tipo drill-and-practic (exercício-e-prática).
Os softwares educativos do tipo exercício-e-prática são utilizados para revisar material
visto em classe, principalmente material que envolve memorização e repetição (VALENTE,
1993), e o programa em questão, dispõe de um “leque” de exercícios segregados por
temas/assuntos.
A avaliação foi dividida em dois momentos, quanto aos aspectos computacionais e
quanto aos aspectos pedagógicos e, realizada por um grupo de graduandos do curso de
Licenciatura em Biologia, do IFMA – Campus Monte Castelo durante a disciplina Informática
Educacional.

1ª fase: Avaliação do software
Iniciou-se com a elaboração de critérios avaliativos (Tabela 1) quanto aos aspectos
computacionais, a fim de mensurar, os pontos positivos e ou negativos encontrados no
software supracitado.

Artigos

Ciências Humanas

12982

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Tabela 1 – Critérios avaliados quanto aos aspectos computacionais do software
educativo. IFMA, 2016.
I
AVALIAÇÃO COMPUTACIONAL
I – Confiabilidade no programa
II – Grau de execução do programa sem a presença do
professor/instrutor
III – Interface do software
IV – Execução do programa (erros e travamentos no
software)
V – Acessibilidade
VI – Feedback

R

B

E

I: insuficiente; R: regular; B: bom; E: excelente

2ª fase: Avaliação Pedagógica
Em um segundo momento, elaborou-se critérios avaliativos voltados aos aspectos
pedagógicos e procedeu-se a avaliação do software (Tabela 2).
Tabela 2 – Critérios de avaliação dos aspectos pedagógicos do software educativo.
IFMA, 2016.
I
R
B
E
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
I – Conteúdo relacionado à série
II – Sons coerentes à faixa etária
III – Veracidade quanto as informações
presentes no programa
IV – Incentivo/Atrativo para os alunos
V – Clareza das informações presentes
no programa
VI – Linguagem apropriada à faixa etária
dos alunos
VII – Linguagem apropriada aos
conteúdos científicos
I: insuficiente; R: regular; B: bom; E: excelente

Em seguida, com os critérios estabelecidos, procedeu-se a experimentação do software e
posteriormente cada item avaliado preenchendo as tabelas. Todos os critérios avaliativos
utilizados na pesquisa foram baseados em alguns trabalhos já realizados com outros softwares
(CAMPOS, 2001; SILVA, 2011; WOLFF, 2008).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO


Avaliação Computacional

Quanto a confiabilidade no programa, o software obteve nível “B” (bom) por estar
disponível em um site de credibilidade, no caso o Softonic. O grau de execução do
programa sem a presença do professor/instrutor foi tabelado como excelente por ser um
programa de fácil acesso e manuseio, tornando a presença do professor ou instrutor
dispensável já que qualquer aluno consegue concluir as atividades propostas de forma
eficaz. Acredita-se que assim não há dificuldade de navegação, pois os comandos são
bem simples e bastante explicativo o atalho “instruções”.
Conceito excelente também foi elencado para a interface do software, pois é bem
ilustrativa, lembrando muito uma constelação, mexendo com o imaginário do aluno que
irá usar o software. E, por serem crianças, como nos coloca METTRAU (2000) e SILVA
et al., (2007), é inerente a presença da imaginação e do pensamento criativo sendo a
motivação necessária para fomentar a criação e consequentemente o interesse do aluno,
procedimento muito importante para o ensino de ciências.
No que diz respeito a execução do programa (erros e travamentos no software),
avaliou-se como regular, já que o mesmo frequentemente demora para abrir as janelas
informativas e tendo pequenos travamentos no decorrer da sua utilização.
E, finalmente para o item Feedback, classificou-se como excelente, pois logo que
se clica no tema escolhido abre uma janela com um resumo do assunto, onde o aluno
obtém informações, imagens, curiosidades que o auxiliam nas perguntas que serão feitas.
Uma característica marcante dos dias atuais é a velocidade com que as informações
circulam. As crianças hoje, desde muito pequenas, tem contato com uma diversidade de
equipamentos tecnológicos que as intrigam e aguçam sua curiosidade (COELHO, 2002)
contribuindo para a sua aprendizagem.


Avaliação Pedagógica

No conteúdo relacionado à série, atribuiu-se conceito regular, por ser um programa
que não deixa claro para qual série é destinado, tendo inúmeros conteúdos de níveis
diferentes distribuído de forma homogênea. Deste modo, o aluno mesmo não tendo
maturidade escolar para realizar as atividades propostas, ele acaba tentando fazendo,
porque, o programa não instrui que tal conteúdo é direcionado a alunos de tais séries,
pois como sugere (MAGEDANZ, 2004), o software deve proporcionar aos alunos a
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possibilidade de escolha dos assuntos de acordo com o seu nível escolar, assim ficando
possível do próprio aluno acompanhar a sua evolução de ensino e aprendizagem no SE.
Valor excelente foi atribuído para os sons coerentes à faixa etária, por ser
agradável. No que diz respeito a veracidade quanto as informações presentes no
programa, verificou-se que para cada assunto abordado o aluno é redirecionado para uma
página onde há inúmeras informações, figuras, curiosidades onde no fim dessa página é
disponibilizado as fontes de pesquisa, que de forma geral, são seguras e bastante
conhecidas por estudiosos e pesquisadores de biologia e ciências e por esta razão
avaliou-se como excelente.
Como o software é direcionado à alunos do Ensino Fundamental II, sendo o mundo
imaginário inerente às crianças, METTRAU (2000), reflete que no pensamento criativo, a
motivação funciona como uma fonte para a criação, sendo esse processo uma busca de
ordenações e significados a partir do próprio cotidiano do indivíduo. Dessa forma a presença
de sons, informações curiosas e figuras atrativas propiciam o despertar do interesse do
estudante favorecendo a sua aprendizagem.
No item incentivo/atrativo para os alunos, marcou-se conceito regular pois para alguns
temas as informações que são prestadas como suporte ao estudante são muito extensas e com
fonte muito pequena o que acaba dificultando a leitura e, consequentemente tornando-se
pouco atrativo ao estudante.
As informações prestadas no software são bem autoexplicativas, não havendo
ambiguidades ou confusões, por esse motivo o critério clareza nas informações obteve
conceito bom. Já quanto a linguagem apropriada à faixa etária dos alunos, atribuiu-se valor
regular, pois a linguagem utilizada configurou-se como uma linguagem formal. Como se trata
de um SE direcionado à alunos do Ensino Fundamental II sugere-se uma linguagem mais
próxima aos mesmos para facilitar a compreensão e minimizar possíveis dificuldades.
Entretanto no critério linguagem apropriada aos conteúdos científicos, avaliou-se como
sendo excelente por estar de acordo com os conceitos próprios de cada conteúdo.
De modo geral, o software Educativo TIC1 (Trabalhos Interativos de Ciências 1, versão
4.9), obteve uma boa avaliação, tendo apenas pequenos problemas computacionais e
pedagógicos, julgando-se como recomendável para professores de Ciências que queiram
dinamizar suas aulas, tornando-as mais atrativas. Esta postura é extremamente necessária para
ser utilizada com a geração atual ("geração Z”), de alunos conectados com o mundo digital, já
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que não basta intercalar conteúdos e exercícios para atrair a atenção dessas crianças e jovens,
destacando-se a tecnologia como a principal aliada dos professores (CHERUBIN, 2012).
O programa avaliado neste trabalho, promove uma competição saudável entre os alunos,
pois o professor/instrutor poderá dividir a turma em equipes promovendo assim a cooperação
dos estudantes do mesmo grupo, para alcançar um objetivo em comum trabalhando em
equipe, para vencer a competição.
Com a elaboração dos critérios avaliativos usados na pesquisa, destaca-se a importância
de que vários aspectos tanto computacionais quanto pedagógicos devem ser levados em conta
para se avaliar um determinado software (GIRAFFA, 2009). Ressalta-se que a sua utilização
não pode ser feita de qualquer modo, utilizando-o apenas como um passa tempo em sala de
aula. É necessário que a escolha do software esteja de acordo com o conteúdo, os aspectos
computacionais e a proposta pedagógica (Vieira, 2011).
CONCLUSÃO

O software é bem explicativo e ilustrativo tendo bastante informações. O aluno observa
sua pontuação/placar com erros e sem erros, fazendo com que o mesmo possa ter o feedback
das questões. É aconselhado que o programa seja utilizado após o conteúdo ser ministrado em
sala de aula, servindo como uma atividade de sistematização do conteúdo.
O programa acima citado, promove uma competição bem sadia entre os alunos, já que o
professor/instrutor poderá dividir a turma em equipes promovendo assim a cooperação dos
alunos do mesmo grupo, pois terão que alcançar um objetivo em comum, vencer a
competição.

Com o artigo esperamos destacar a importância da avaliação de um software

educativo antes de sua utilização em sala de aula, mostrando que o próprio professor pode
fazer esta avaliação, utilizando critérios base já conhecidos pela comunidade de informática
educativa.
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RESUMO: O presente trabalho questiona o que pode influenciar a variação das notas em
matemática no ENEM. Teve por objetivo avaliar os resultados de matemática do ENEM 2014
por escolar. Foram avaliadas as seguintes variáveis independentes: dependência
administrativa, localização, nível socioeconômico e região das escolas. Para a análise foram
utilizadas estatísticas descritivas: média, desvio padrão, erro padrão da estimativa e
coeficiente de variação.
Palavras–chave: avaliação educacional, conhecimento, ensino médio

EVALUATION OF MATHEMATICS RESULTS OF BRAZILIAN
SCHOOLS IN ENEM
ABSTRACT: This work questions which may influence the variation in math scores on
ENEM. We aimed to evaluate the mathematical results of ENEM 2014 per school. The
following independent variables were evaluated: administrative responsibility, location,
socioeconomic status and region schools. For the analysis we used descriptive statistics:
mean, standard deviation, standard error and the coefficient of variation.
KEYWORDS: educational evaluation, knowledge, high school
INTRODUÇÃO
As avaliações em larga escala são um importante instrumento de monitoramento da
aprendizagem dos alunos em contextos das macrorregiões fornecendo informações que
auxiliam no direcionamento de políticas públicas para a melhoria da aprendizagem dos alunos
(VIANNA, 2003). Além de fornecer dados relacionados aos níveis de conhecimentos que os
alunos adquiriram durante sua vida acadêmica, as avaliações também apresentam as
condições em que esse ensino é oferecido, a formação dos professores, currículo, organização

Artigos

Ciências Humanas

12990

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

das escolas, informações sobre os gestores, entre outros (SÁ BARRETO, 2001), apesar de
efeitos negativos decorrentes do rankeamento das instituições, como critica Werle (2011).
Entre essas avaliações, surge em 1998 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
prova aplicada em todo território nacional anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação
(MEC), o exame na sua totalidade tem por objetivo avaliar o conhecimento dos alunos ao
término do ensino médio (BRASIL, 1998).
O Inep disponibiliza os resultados das quatro áreas de conhecimento do ENEM. As
áreas são divididas em Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias e
uma redação. Os componentes curriculares correspondentes às respectivas áreas de
conhecimento são elas História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Química, Física e Biologia;
Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Artes, Educação
Física e Tecnologia da Informação e Comunicação e; Matemática (BRASIL, 2015).
São avaliados no exame 7 competências e 30 habilidades da Matriz de Referência de
Matemática que estão proposta no edital para avaliar o percurso do aluno na sua formação
escolar. O foco do trabalho está voltado para a área de conhecimento de Matemática e suas
Tecnologias que é aplicada no segundo dia de prova e contempla 45 itens.
Atualmente, o exame também tem por finalidade antecipar a certificação de conclusão
do ensino médio para os alunos e serve também como parte integrante de seleção para muitas
instituições de Ensino Superior, e utilizado como critério para a aquisição de bolsas de
estudos em universidades particulares (CORTI, 2013). A cada ano, as escolas recebem uma
nota e as médias dessas formam um ranking com as melhores, sendo a forma de divulgação
pelo site do Inep, para indicar o desempenho, levando em consideração de que o ENEM não é
especificamente uma avaliação de instituição, mas um exame avaliativo individual.
A partir de 2004 o Inep passa a disponibilizar os resultados do ENEM do ano anterior
por escola, dando-as três notas de diferentes categorias de avaliação a fim de ranquear as
escolas com melhores desempenhos. Essa medida pode ser considerara importante para as
escolas em questão para mostrar o bom desempenho dos alunos na prova, porém nem sempre
se trata da real realidade que a escola vive. Para evitar tal manipulação de notas para o
ranking das escolas, em 2010 o Inep encontra uma alternativa que permite comparar o
desempenho das escolas sem que as mesmas tentem burlar essas médias.
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Diante disso, surge a seguinte pergunta: o que pode influenciar a variação das notas em
matemática no ENEM? Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar os resultados de
matemática do ENEM 2014 por escola considerando as variáveis como dependência
administrativa da escola, localização, nível socioeconômico e região da escola.
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da amostra
Participaram do estudo 15199 escolas de Ensino Médio que tiveram seus alunos do
terceiro ano realizando o exame. Dessa, 7% (n = 109) são municipais, 58,3% (n = 8868)
estaduais, 1,9 (n = 295) federais e 39% (n = 5927) de dependência administrativa privada. No
que se refere à localização das instituições 3,7% (n = 558) eram da zona rural e 96,3% (n =
14641) da zona urbana. Com relação ao nível socioeconômico das escolas, 4,7% (n = 751)
forma consideradas com baixo, 10,9% (n = 1656) como médio baixo, 19,7% (n = 2999) como
médio, 25,6% (n = 3890) como médio alto, 22,4% (n = 3398) como alto e 16,7% (n = 2541)
como muito alto nível socioeconômico. Por fim, 6,6% (n = 996) das escolas pertenciam à
região norte, 23,8% (n = 3613) ao nordeste, 43,1% (n = 6553) ao sudeste, 17,8% (n = 1699)
ao sul e 8,8% (n = 1338) a região centro-oeste.
Delineamento do estudo
O presente estudo pretende realizar uma análise exploratória dos dados referentes aos
resultados do “ENEM por Escola” disponibilizados pelo Inep em forma de microdados.
Utiliza-se da descrição das notas em termos médios e suas variações quanto a dependência
administrativa, localização, nível socioeconômico e região das instituições aqui estudadas a
fim de se identificar diferenças entre as categorias de cada variável analisada e identificar o
que pode afetar a variação da nota das escolas em Matemática.
Análise dos dados
Utilizou-se de estatísticas descritivas: média (M), desvio padrão (dp), erro padrão da
estimativa (EP) e coeficiente de variação (CV) para análise das notas das escolas em
Matemática no ENEM.

Artigos

Ciências Humanas

12992

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média geral das escolas brasileiras no ENEM foi de 495,44 (dp = 69,38) apresentando
uma variação em termos percentuais de 14,0 e erro padrão da estimativa de 0,56. Com relação
à dependência administrativa das escolas constatou-se maior média das instituições públicas
federais e privadas, bem como baixa variação e erro de estimativa da média (Tabela 1).
Tabela 1 – Nota das escolas por dependência administrativa.

Municipal
Estadual
Federal
Privada

M
492,52
455,29
571,78
551,77

----------Medidas de Variabilidade---------dp
EP
CV
47,38
4,53
9,62
33,32
0,35
7,32
12,91
73,82
4,30
0,87
12,15
67,07

Essas instituições que se destacam parecem ter bons resultados em matemática em
avaliações de larga escala, como aponta o estudo de Soares (2004), corroborando com os
resultados desta pesquisa. Tal achado também foi encontrado no desempenho em ciências no
ENEM 2012 (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2015). Tal fato pode ser em decorrência da baixa
taxa de matrícula e reprovação e alta taxa de aprovação dos estudantes das instituições
públicas federais e privadas, bem como IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) elevado das últimas (FREITAS; SILVA, 2014).
As instituições privadas também apresentam resultado superior no desempenho em
matemática no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), em que os alunos se
encontram em um nível superior de proficiência em relação aos das escolas públicas
(SANTOS; TOLENTINO-NETO, 2015). Gonzaga Alves et al. (2013) destaca que as
instituições mantidas pelo Governo Federal possui vagas restritas, portanto, acesso limitado,
enquanto que as instituições privadas são acessíveis apenas aqueles alunos de famílias com
melhor poder aquisitivo, restando as escolas públicas municipais e estaduais para os alunos de
famílias mais pobres, o que acaba influenciando no desempenho desses estudantes. Tal
assertiva é corroborada por Gonzaga Alves, Soares e Xavier (2013).
No que se refere à localização a maior média está nas escolas de zona urbana (Tabela
2). No entanto apresentou maior desvio padrão e coeficientes de variação. Em contrapartida, o
erro padrão da estimativa foi pequeno, indicando maior representatividade da média da
amostra em relação à população.
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Tabela 2 – Nota das escolas por localização.
Categoria M
Rural
457,79
Urbana
496,87

----------Medidas de Variabilidade---------dp
EP
CV
10,63
48,69
2,06
69,65
0,57
14,02

Os estudos de Passador e Lopes (2014), ao analisar os resultados da Prova Brasil,
também indicaram melhor desempenho dos estudantes da zona urbana em matemática. Isso
pode ocorrer porque as escolas localizadas na zona urbana dispõem de melhor acesso a
educação. Ao contrário, as escolas da zona rural apresentam condições ruins de educação, tais
como infraestrutura básica, entre outros fatores (AMBRÓSIO; PINTO; LIMA, 2016). Muitas
vezes, as escolas situadas em zonas rurais dispõem de poucos recursos que potencializem a
aprendizagem, contando apenas com a sala de aula e o professor, este às vezes sem formação
ou formação específica para a disciplina a qual está ensinando.
Essas condições podem levar ao abandono escolar. Ney, Souza e Ponciano (2010)
apontam que na zona rural torna-se mais difícil a democratização e o acesso a educação, uma
vez que há um alto índice de evasão escolar das pessoas mais pobres em relação aos da zona
urbana.
Outro indicador que explica esse baixo desempenho dos estudantes da zona rural é o
alto índice de reprovação. Estudo aponta nível elevado de reprovações nas instituições de
ensino no Brasil como um todo, bem como em todas as regiões do país, mesmo que esta
instituição seja de dependência administrativa privada (ORTIGÃO; AGUIAR, 2013).
As médias em matemáticas das escolas no ENEM 2014 parece ter sido bastante
influenciada pelo nível socioeconômico da escola, uma vez que a média aumenta a cada nível
acima (Tabela 3). Dessa forma, o nível socioeconômico mais baixo teve a pior media, ao
contrário do mais alto que teve a melhor média. Da mesma forma, as medidas de
variabilidade também seguem a mesma tendência. Tal fato pode indicar que, apesar de maior
média, os níveis mais altos apresentam pouca homogeneidade das notas. Nisso decorre que o
bom desempenho nessa área não se mostra consistente entre as escolas dessa categoria.
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Tabela 3 – Média das escolas por nível socioeconômico.

Baixo
Médio Baixo
Médio
Médio Alto
Alto
Muito Alto

M
423,70
437,05
453,72
474,59
524,22
596,32

---------Medidas de Variabilidade--------dp
EP
CV
17,82
0,67
4.20
26,19
0,64
5,99
29,96
0,55
6,60
34,92
0,56
7,36
52,69
0,90
10,05
62,89
1,25
10,55

A questão do nível socioeconômico dos alunos parece ser fator determinante no
desempenho acadêmico. O estudo de Figueiredo, Nogueiray e Santanaz (2014) aponta forte
influência da renda familiar, escolaridade dos pais, tipo de escola, etc. No desempenho dos
alunos. Gonzaga Alves et al. (2013) apresenta forte associação entre a proficiência em leitura
e o nível socioeconômico dos estudantes.
Gonzaga Alves e Soares (2013) discorre que é de se esperar que as escolas que atendem
alunos de nível socioeconômico mais baixo têm piores indicadores de desenvolvimento da
educação e que consequentemente tenham maior dificuldade de mudar a realidade
educacional dessas condições. Também Palermo, Silva e Novellino (2014), através de análise
com modelos hierárquicos, identificou forte influência dos fatores socioeconômico no
desempenho de alunos da 5ª série em matemática a partir de dados da Prova Brasil de 2009.
A análise das notas em matemática por região do Brasil apresentou melhor média da
região sudeste, seguida pela região sul e centro-oeste. As regiões norte e nordeste tiveram as
piores médias.
Tabela 4 – Média das escolas por região.

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

M
454,48
470,82
517,77
496,43
481,05

-------Medidas de Variabilidade------dp
EP
CV
51,36
1,63
11,30
61,93
1,03
13,15
73,22
0,90
14,14
59,03
1,14
11,89
59,66
1,63
12,40

O desempenho superior dos estudantes das regiões sudeste e sul do país tem sido
comprovado em outras pesquisas (SOARES, 2004; LAROS; MARCIANO; ANDRADE,
2012; VIGGIANO; MATTOS, 2013). Laros, Marciano e Andrade (2012), ao avaliar o
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desempenho em português através de uma análise multinível, ressalta que a diferença
detectada entre as diferentes regiões brasileiras decorre devido aos fatores socioeconômicos
ligados aos alunos e escolas. Nesse estudo, os autores identificaram baixo desempenho das
regiões norte e nordeste.
Nesse ponto de vista, claramente a estrutura da escola pode influenciar no desempenho
dos estudantes. Soares Neto et al. (2013), ao validar uma escala de avaliação da infraestrutura
escolar, identifica que a maioria das escolas com uma classificação adequada e avançada se
encontram na região sudeste e sul. Tal fato pode explicar o resultado do presente estudo, uma
vez que as escolas dessas regiões apresentam melhor desempenho.
Outro fator agravante para o baixo desempenho dos estudantes destas regiões é o
grande índice de reprovações. Ortigão e Aguiar (2013) identificaram que nas regiões norte e
nordeste estão acima das outras quando se trata de reprovação escolar, independente de ser
instituição pública ou privada. Mas quando se compara as duas as instituições públicas
apresentam maior percentual de reprovações.
CONCLUSÃO
A partir das análises apresentadas é possível concluir que as notas em matemática dos
alunos do terceiro ano do Ensino Médio das instituições de Educação Básica brasileiras
sofrem variações decorrentes de algumas variáveis. Contribuiu para a obtenção de uma boa
nota ser uma instituição administrada pelo Governo Federal, estar localizada na zona urbana e
situar nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Ademais, a nota mostrou-se variar para mais
quanto maior fosse o nível socioeconômico.
Esta pesquisa limitou-se a uma análise descritiva dos resultados. Diante disso, propõemse estudos mais aprofundados que verificassem: i) diferenças estatísticas entre os resultados
utilizando amostras representativas; ii) análise de efeito a fim de identificar quais variáveis
mais influenciam nas notas de matemática.
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RESUMO: Este trabalho apresenta um Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Avastec, para
apoio ao ensino presencial da disciplina de Telefonia Móvel Celular de Cursos Superiores de
Tecnologia e Engenharia. Para atingir este objetivo, foi utilizada a plataforma Moodle. A
metodologia empregada foi à aplicação de uma pesquisa quanti-qualitativa de uso prático
dentro deste ambiente virtual de ensino, onde foram empregados questionários e atividades
avaliativas de forma eletrônica. Constatou-se que uma disciplina presencial planejada na
perspectiva da plataforma Moodle apresenta diversas vantagens, sendo uma delas a
otimização do tempo em sala de aula e a composição de aulas mais dinâmicas.
Palavras–chave: ambiente virtual de ensino, aulas mais dinâmicas, moodle, otimização do
tempo em sala de aula, telefonia móvel celular

Avastec: Virtual Learning Environment in Mobile Phone System
ABSTRACT: This paper presents a Virtual Learning Environment, Avastec, to support
classroom teaching the discipline of Cellular Mobile Telephony for Technology and
Engineering Courses. To achieve this goal, we used the Moodle platform. The methodology
used was the application of quantitative and qualitative research to practical use within this
virtual teaching environment, where employees were questionnaires and evaluation activities
electronically. It was found that a classroom discipline planned in view of the Moodle
platform has several advantages, one of which, the optimization of time in the classroom and
the composition of classes more dynamic.
KEYWORDS: cellular mobile telephony, classes more dynamic, moodle, optimization of
time in the classroom, virtual learning environment
INTRODUÇÃO
Segundo (BREMGARTNER et al., 2015), os modelos de Educação à Distância (EaD) e
presencial, que anteriormente eram distintos, atualmente se mesclam e resultam numa nova
situação de ensino presencial apoiado pelo ensino à distância também conhecido por blended
learning. Nesta nova modalidade de ensino, a EaD e o ensino presencial se complementam e
se fundem para que as facilidades do ensino à distância sejam trazidas para sala de aula e a
experiência da interação e proximidade de professores e alunos em sala de aula seja levado
para o ambiente à distância. Em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os principais
componentes são subsistemas que organizam conteúdos, acompanham atividades, avaliam o
processo de ensino-aprendizagem, fornecem suporte online ao aluno e comunicação
eletrônica.
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A Telefonia Celular é uma área fascinante e ao mesmo tempo complexa. São poucas as
pessoas que se propõem a estudar e entender seus conceitos teóricos e suas características
práticas, isso ocorre pelo fato de na maioria das vezes nos depararmos com textos herméticos
e com poucos exemplos que apresentem os conceitos teóricos de forma clara, dificultando o
processo ensino-aprendizagem.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um ambiente virtual de ensino
na plataforma Moodle (MOODLE, 2016) para apoio à aprendizagem do sistema de telefonia
celular com ênfase na tecnologia celular 4G/LTE (4G/LTE, 2016) para os estudantes da
disciplina Comunicações Móveis do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
(TST) de uma Instituição de Ensino (IE).
O ambiente virtual de ensino proposto é constituído de um conjunto de módulos que
abordam os diversos conteúdos da disciplina de Telefonia Móvel Celular de cursos superiores
de telecomunicações, fornecendo ao usuário uma interface gráfica interativa padronizada.
Este ambiente de ensino foi denominado de Ambiente Virtual de Aprendizagem em Sistema
de Telefonia Celular (Avastec).
Existem diversos trabalhos que abordam a utilização de AVAs e demonstram suas
vantagens de utilização.
O trabalho de [PEREIRA, 2009] descreve a experiência vivenciada com o Moodle, onde
o conteúdo foi apresentado e discutido presencialmente em sala de aula e à distância através
de exercícios. O estudo de caso permitiu descrever o uso desse ambiente virtual de ensino e
verificar a aceitação da modalidade de EaD pelos alunos.
Já o trabalho desenvolvido por [ANJOS, 2014] faz referência à experiência vivenciada
na Universidade Federal de Mato Grosso, relativa ao processo de implantação dos AVAs para
os cursos presenciais da instituição, onde pormenorizou o processo de capacitação realizado
com os professores relativo à utilização desses Ambientes.
O artigo de [SANTANA et al, 2014] avaliou o uso das ferramentas educacionais do
AVA Moodle e o impacto das mesmas sobre o desempenho dos estudantes nas disciplinas.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada para alcançar os objetivos desse trabalho foi a aplicação de
uma pesquisa quanti-qualitativa e prática na comunidade acadêmica (corpo docente, corpo
discente, equipe pedagógica e equipe técnica) do Curso Superior em Tecnologia de Sistemas
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de Telecomunicações (TST) de uma Instituição Federal de Ensino (IFE). Trata-se de uma
ferramenta tecnológica aplicada na educação e aprendizagem à distância, desenvolvida em
Moodle e disponibilizada para verificar a opinião da comunidade acadêmica da IFE a respeito
da utilização desse ambiente de ensino.
Dos 25 estudantes matriculados na disciplina Comunicações Móveis do curso de TST, a
população analisada foi composta por 17 alunos que frequentam regularmente essa disciplina.
A Figura 1 ilustra o fluxograma dos percursos metodológicos, constituídos por sete blocos
que foram traçados para consecução do trabalho.

Figura 1. Fluxograma de desenvolvimento do Avastec. IFAM, 2015.

Os sete blocos dos percursos metodológicos ilustrados na Figura 1 são:
BLOCO 1: INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES XAMPP e MOODLE
Nesta etapa, foram instalados os softwares XAMPP e o Moodle em um computador
pessoal do autor (PC com sistema operacional Windows de 64 bits) que funcionou como host
interno (servidor local).
O XAMPP é um conjunto de ferramentas open source multiplataforma, ou seja, pode
funcionar em quatro sistemas operacionais: Windows, Linux, Mac OS X ou Solaris. É
composto pelo servidor de páginas para web PHP, o banco de dados MySQL e o servidor web
Apache. O ambiente Moodle instalado possui versão 2.9+.
BLOCO 2: CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE ENSINO
Foram inseridos recursos (arquivos, pastas, URL, páginas, entre outros) e atividades
(base de dados, fóruns, glossários, textos, wiki, vídeos, lições, pesquisas de avaliação,
questionários, animações gráficas, entre outros) do Moodle para modelar o ambiente de
ensino de acordo com o conteúdo programático da disciplina Comunicações Móveis da
Instituição de Ensino, além de inserir e remover blocos, com informações sobre participantes,
últimas notícias, calendários, entre outros.
BLOCO 3: ALOCAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE
Foi utilizado um host externo (servidor externo) para hospedar o ambiente de ensino.
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BLOCO 4: EMPREGO DE RECURSOS VIRTUAIS INTERATIVOS
Foram empregados os recursos interativos do programa Hot Potatoes (versão 6) para
elaborar atividades avaliativas e as mesmas foram exportadas para o ambiente de ensino
desenvolvido.
O Hot Potatoes é um software gratuito educacional canadense utilizado para criar
exercícios sob a forma de objetos digitais para publicação na web (múltipla escolha, palavras
cruzadas, associação de colunas, preenchimento de lacunas, análise de sentenças: verdadeiro
ou falso).
BLOCO 5: PRODUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Foi usado o programa Microsoft PowerPoint 2010 como recurso para criação de
animações gráficas e as mesmas foram exportadas para o ambiente de ensino desenvolvido.
BLOCO 6: MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO, FACILIDADE E FREQUÊNCIA DE
ACESSO DO CORPO DISCENTE AO AMBIENTE DE ENSINO
Os instrumentos de avaliação (questionários online, avaliação de reação de curso e
entrevistas) foram aplicados ao corpo discente, corpo docente, equipe pedagógica e equipe
técnica (analistas e desenvolvedores de sistema) da instituição de ensino para obter o feedback
dos profissionais envolvidos na disciplina.
BLOCO 7: ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS
Nesta última etapa, foi realizada a análise de dados e a consolidação dos resultados por
meio de análise estatística, gráficos e tabelas.
No ambiente Avastec, alunos, professores, tutores e administradores escolares são
usuários do sistema. Assim, o primeiro passo foi cadastrá-los no ambiente de ensino. Alguns
conteúdos didáticos e/ou atividades foram inseridos no ambiente para torná-lo mais
diversificado e interativo que permitiu maior desenvolvimento do ensino-aprendizagem.
A Figura 2 apresenta a tela de acesso ao ambiente de ensino.

Figura 2. Página de acesso ao ambiente. IFAM, 2015.
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Para iniciar o seu aprendizado no ambiente Avastec, o aluno deve, primeiramente,
acessar o web site, por meio do endereço eletrônico “avastec.esy.es” digitado no campo de
endereços do seu navegador de internet (web browser), conforme ilustra a Figura 2. Em
seguida, a página de acesso ao Avastec será mostrada.
O administrador do Avastec fez o cadastro manual e a inscrição de cada usuário no
ambiente e enviou, via e-mail, o login de usuário e senha padrão para que cada um pudesse
acessar a disciplina disponibilizada no ambiente.
Ainda com relação à Figura 2, por exemplo, quando o discente quiser acessar o
ambiente, basta digitar no campo “identificação de usuário” seu número de matrícula do IFE e
no campo “senha” a senha padrão fornecida pelo professor e clicar no botão “Acessar”.
Existe, também, a possibilidade do usuário acessar o ambiente como visitante desde que o
administrador do sistema permita e informe ao visitante a senha de acesso, bem como possui
opções de cadastramento (lado direito, parte superior e inferior da tela).
A Figura 3 ilustra uma atividade interativa em que foi usado o programa Hot Potatoes
[HOT POTATOES, 2016]. Essa atividade consistiu em fazer um jogo de palavras cruzadas
com os assuntos abordados no Módulo 3 da disciplina. Nas palavras cruzadas, foram
realizadas perguntas na qual a resposta deveria ser colocada no local numerado. Esse
aplicativo também disponibiliza pistas e verifica as respostas. É possível visualizar os
recursos oferecidos por este aplicativo: cronometrar a atividade, parar a qualquer momento e
obter a nota obtida.

Ao término da atividade, é possível obter um relatório detalhado

contendo: identificação do usuário, nota mais alta obtida, número de tentativas, a data em que
foi realizada a atividade e o tempo que levou para concluir a atividade.

Figura 3. Atividade realizada com Hot Potatoes. IFAM, 2015.

Uma animação gráfica foi produzida em software de apresentação de slides (com extensão
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.ppt) para explicar um conceito importante da tecnologia 4G/LTE (Processo HARQ no LTE),
conforme é mostrada na Figura 4.

Figura 4. Explicação de conceito da tecnologia 4G/LTE. IFAM, 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor embasamento da análise dos dados, as pesquisas foram realizadas por meio
de questionamentos e entrevistas aos acadêmicos, professores e pedagogos.
Citam-se, a seguir, algumas opiniões de integrantes da comunidade acadêmica que
acessaram e usaram o ambiente: “Sentimo-nos atraídos em poder nos organizar através do
ambiente Moodle, que proporciona aulas mais interativas, onde o aluno pode construir sua
aprendizagem com acréscimos intelectuais à sua formação e do grupo”. (Pedagoga - IFAMCMDI); “Pareceu-me que o ambiente criado foi muito bem organizado, disponibilizando um
considerável número de recursos, possibilitando a criação de um AVA de qualidade, fácil acesso e
navegação com atividades variadas e atraentes” (Professor - Curso TST do IFAM-CMDI) e “O
Avastec contempla grande quantidade de ferramentas, é bem estruturado, adequado ao ensino à
distância” (Aluno - disciplina Comunicações Móveis - Curso TST do IFAM-CMDI).
Outro aspecto abordado foi sobre a avaliação do curso à distancia, por meio do ambiente
Moodle, em relação à aprendizagem.
As exposições, em geral, dos alunos podem ser resumidas assim: “O ambiente Moodle, são
ferramentas que podem contribuir muito para a aprendizagem, depende do conhecimento que o
indivíduo possui sobre seu funcionamento.” (Aluno - disciplina Comunicações Móveis - Curso
TST do IFAM-CMDI).
Ficou claro nos comentários dos alunos que um dos aspectos mais importantes que
influenciam no processo de aprendizagem é a interação dos atores envolvidos no processo.
Apresentam-se a seguir alguns resultados obtidos na análise do questionário de pesquisa
respondido pelos alunos da disciplina Comunicações Móveis do Curso TST do IFAM-CMDI,
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onde as respostas e a construção dos gráficos foram consolidadas por meio de ferramentas
estatísticas disponíveis no programa Microsoft Office Excel.
Após a coleta e análise dos dados, foram obtidos os seguintes resultados:
a) Na figura 5, verificou-se que aproximadamente 70,6% dos dezessete alunos
matriculados na disciplina Comunicações Móveis do Curso TST do IFAM-CMDI nunca
tiveram experiência em situações de ensino à distância, ou seja, apenas cinco alunos
(aproximadamente 29,4%) já participaram de cursos EaD. É necessário motivar e orientar os
alunos à participação em AVAs.

Figura 5. Alunos com experiência em EaD. IFAM, 2015.

b) Constatou-se que os cinco (100%) professores do Curso TST do IFAM-CMDI nunca
utilizaram o Moodle com repositório de materiais em sua prática pedagógica. É necessário
capacitar o corpo docente para manuseio e/ou desenvolvimento de um ambiente virtual de
ensino.
c) Aproximadamente 58,9% dos alunos matriculados na disciplina Comunicações
Móveis do Curso TST do IFAM-CMDI responderam satisfatoriamente e em tempo hábil as
atividades (exercícios, avaliações, participação em fóruns) que lhes foram impostas, ou seja,
apenas sete alunos (41,1%) não realizaram todas essas atividades, conforme pode ser
visualizado na figura 6.

Figura 6. Alunos que responderam as atividades do Avastec. IFAM, 2015.

Artigos

Ciências Humanas

13006

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Buscou-se a opinião dos alunos sobre as ferramentas do Avastec mais eficientes na
transmissão e fixação dos conteúdos da disciplina Comunicações Móveis do Curso TST do
IFAM-CMDI.
Na figura 7 são apresentados os resultados dos alunos sobre a resolução dos exercícios
de fixação. Verificou-se que nove alunos (aproximadamente 53%) sempre tentaram fazer os
exercícios de fixação propostos.

Figura 7. Comportamento dos alunos durante as atividades no Avastec. IFAM, 2015.

Analisou-se a participação dos alunos da disciplina Comunicações Móveis do Curso
TST do IFAM-CMDI em relação ao uso do Fórum.
Apenas 59% (dez alunos) tiveram uma frequência de acesso média ao ambiente para
participar dos fóruns, conforme mostra a figura 8. Isso se deve ao pouco tempo que os alunos
tiveram para ler os materiais didáticos teóricos disponíveis no ambiente e/ou realizar
pesquisas, fins de obter conhecimentos suficientes para debater suas ideias com os demais
colegas.

Figura 8. Comportamento dos alunos durante as discussões no Fórum. IFAM, 2016.

CONCLUSÕES
a) O aprendizado de conceitos e assuntos de difícil compreensão da disciplina foi
melhorado por meio de animações gráficas, vídeos, jogos e debate dos assuntos por meio de
fóruns.
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b) O sistema implantado deve ser útil tanto para o ensino em sala de aula ou laboratório
de Informática, bem como para o aprendizado autônomo.
c) O instrumento de pesquisa que serviu como ferramenta de avaliação mostrou-se
válido e viável.
d) A partir do uso da ferramenta pedagógica, houve maior facilidade dos alunos na
assimilação de conceitos e do professor na transmissão desses conteúdos.
e) Novos alunos e/ou professores sentiram-se motivados em utilizar esta ferramenta
pedagógica.
f) Como trabalho futuro, sugeriu-se que os professores desenvolvam ambientes virtuais
de ensino para apoio às suas aulas presenciais.
g) Outra sugestão seria dispor de uma solução compartilhada de acesso a um laboratório
remoto, a partir da plataforma Moodle, onde o aluno poderia controlar seus experimentos à
distância.
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RESUMO: Apesar de estarem esquecidas na literatura do ensino médio, da educação básica, as cidades
pequenas fazem parte e representam toda complexidade do mundo por reproduzirem o modo de produção
capitalista. Esse modelo econômico está marcado pela exclusão social que se materializa na segregação
residencial, marginalizando áreas em detrimento da especialização de outras. Nesse conflito socioespacial, foi
analisado o contexto do bairro Pedro Sales de Barros, situado na cidade de Olho D’água das Flores, Alagoas.
Esse aglomerado urbano foi produzido, sobretudo, pela ação dos promotores imobiliários e o Estado. Como
houve um direcionamento para o loteamento por classe de consumo, esse bairro está dotado de uma infra
estrutura diferenciada para realidade local, sendo luminosa perante a opacidade do restante desse urbano.
Palavra-Chaves: Segregação residencial, Luminosidade, Opacidade, Espaço urbano

NEIGHBORHOOD SALES PEDRO DE BARROS AND AGENTS
PRODUCING URBAN SPACE IN OLHO D’ÁGUA DAS FLORES -AL
Abstract: Despite being overlooked in high school literature, basic education, small towns are part and represent
all the complexity of the world to reproduce the capitalist mode of production. This economic model is marked
by social exclusion, which is embodied in the residential segregation, marginalizing areas at the expense of the
expertise of others. In this socio conflict, the context was analyzed Pedro Sales Barros neighborhood, located in
Olho D’água das Flores, Alagoas. This urban area was produced mainly by the action of real estate and state
prosecutors. How was taken to the subdivision by type of consumption, this neighborhood is equipped with an
infra structure for different local conditions, and light before the opacity of the rest of this city.
Keywords: residential segregation, Brightness, Opacity, urban space

INTRODUÇÃO
É comum nas ciências humanas o uso de observação para coleta de dados de pesquisa
como recurso metodológico para construção do saber. Associado a essa forma de geração de
dados primários, existem outras técnicas de coleta tais como a aplicação de questionários e
entrevistas. Essas diferentes naturezas de sistematização de informações não são antagônicas
e sim complementares, o que em boa parte de pesquisas de estudo de caso contribuem para a
compreensão do fenômeno estudado.
Nesse sentido, foi possível por meio do uso desse recurso metodológico a geração do
estudo sobre os agentes produtores do bairro Pedro Sales de Barros, na cidade de Olho d’água
das Flores, guiado pela teoria proposta por Roberto Lobato Corrêa (2002) no livro “o espaço
urbano”. Notou-se que em livros didáticos o estudo da cidade estava restrita a conceitos
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apenas operacionais que compreendiam a cidade por seu viés infra estrutural. Nessa pesquisa
a cidade foi estudada pelo viés histórico critico, o que foi possível desnaturalizar sua
existência com a compreensão de seus agentes formadores.
Por meio das atividades de campo compreendeu-se a formação do bairro Pedro Sales de
Barros na contraditória interação entre seus agentes formadores e seus processos até os dias
atuais. O bairro, segundo o censo realizado pelo IBGE (2010), contém 1.332 habitantes sendo
o segundo maior da cidade, cujos limites são: Av. Dois de Dezembro, Rua Aureliano de
Abreu e AL-130.
Em teoria os agentes produtores do espaço urbano, desenvolvida por Corrêa (2002)
são: os proprietários dos meios de produção e os grandes industriais; os proprietários
fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; os grupos sociais excluídos; Porém, em
campo notou-se que os agentes Estado e os promotores imobiliários aparecem de maneira
mais incisiva, determinando a ocupação e a forma espacial do conjunto.
Não diferente de outras realidades urbanas, mesmo numa escala de cidade pequena, a
lógica da apropriação do solo urbano obedecem os imperativos do capital especulativo. E o
bairro Pedro Sales de Barros é reflexo e condicionante, mesmo sendo fragmento de uma
cidade que se parcela entre espaços luminosos e opacos, ver Santos (2001), traduzindo a
segregação habitacional discutida por Harvey (2005)

MATERIAIS E MÉTODOS
Para compreender-se como se deu a realização desse trabalho é necessário analisar as
três etapas a seguir: primeiro, análise teórica e estudo da área do bairro escolhido, segundo,
elaboração de questionário e aplicação dos mesmos e por fim, entrevistas com os moradores
mais antigos e resultados técnicos dos dados obtidos.
Na primeira etapa, estudou-se a teoria dos agentes produtores do espaço urbano de
Corrêa (2002), também foram analisados os bairros que poderiam ser utilizados como campo
de pesquisa para este trabalho, após a análise escolheu-se o bairro Pedro Sales de Barros,
devido a sua situação econômica, seu processo histórico e sua localização obedecendo a teoria
da segregação habitacional discutida por Harvey (2005).
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Na segunda etapa, elaborou-se um questionário, com 10 perguntas, a fim de avaliar as
condições econômicas das pessoas residentes daquele local. Esse questionário foi aplicado em
40 casas, escolhidas de maneira aleatória para contemplar a realidade da área de estudo.
Na terceira etapa, foram realizadas entrevistas com os dez moradores mais antigos do
bairro, espalhados em ruas distintas, com o objetivo de entender como se deu a formação e o
desenvolvimento do mesmo focando na compreensão dos processos. Em suma, uniram-se os
dados coletados e obteve-se os resultados finais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cidade é estudada por diversas áreas do saber, desde a história com o surgimento
de aglomerações, como por exemplo, na era pré colombiana, ou na arquitetura com o estudo
dos padrões estéticos artísticos. A Sociologia, Antropologia, Biologia dentre outras ciências
também complementam os estudos urbanos, mas a Geografia de forma especial, desvenda as
relações entre a sociedade de classes e a produção de espaços diferenciados a luz do modo de
produção do espaço capitalista.
Compreendendo as desigualdades postas pelo modo de produção, Harvey (2005)
afirma que a especulação imobiliária, com a valorização de áreas, produz a separação, ou seja, a
segregação entre o público-privado, com a desvalorização das áreas públicas. Segundo Harvey (2005,
p.174) “o novo empreendedorismo urbano se apoia na parceria público-privada, enfocando o
investimento e o desenvolvimento econômico, por meio da construção especulativa do lugar em vez
da melhoria das condições num território específico [...]”. O Bairro Pedro Sales de Barros, numa
escala de intensidade menor, reflete essas condições especificadas pelo autor o que corrobora com a
perspectiva de Castells (1983).

Estudando a produção de espaços de pobreza Castells (1983) percebe a reclusão dos
pobres para áreas sem amenidades, mas o contrário também se estabelece. Esse processo está
relacionado com a dinâmica de cada cidade, conforme ela cresce e se expande
consideravelmente, torna-se incapaz de agregar todos os moradores igualmente e isso causa a
expulsão dos pobres do centro da cidade ou de áreas de interesse especulativo, segregando os
moradores de alto padrão em regiões mais desenvolvidas, com forte homogeneidade social
interna e com intensa disparidade social externa no caso da segregação residencial.
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Aproveitando o ensejo o professor Milton Santos (2001) trabalhou com os conceitos
de áreas luminosas e áreas opacas. Para Santos (2001) as áreas luminosas são aquelas que
possuem boa infraestrutura e concentram os fluxos mais importantes do modelo capitalista.
Sendo assim, os bairros onde a classe social mais solvável de uma cidade se concentram,
produzem no espaço a geração a luminosidade espacial.
Já Corrêa (2002) se debruça no entendimento dos agentes produtores do espaço
urbano e detalha cada um deles. Os proprietários dos meios de produção e os grandes
industriais são grandes consumidores de espaço. Necessitam de terrenos amplos e baratos, que
satisfaçam os requisitos locacionais de suas empresas – em locais de ampla acessibilidade à
população. Porém, as relações entre os proprietários dos meios de produção e a terra urbana
são mais complexas, pois de um lado existe o desejo de terrenos baratos e do outro o aumento
no preço, devido as atividades de trabalho.
Os proprietários fundiários atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de
suas propriedades, interessando-se em que estas tenham especialmente uso comercial ou
residencial de status. Estão interessados no valor de troca da terra e não no seu valor de uso.
Alguns dos proprietários fundiários poderão até mesmo ter suas terras valorizadas através do
investimento público em infraestrutura, especialmente viário. O aumento na venda das terras e
das habitações depende das novas camadas sociais que ali habitam.
Os promotores imobiliários são um conjunto de agentes que realizam totalmente ou
parcialmente as seguintes operações: incorporação; financiamento; estudo técnico; construção
ou produção física do imóvel; e transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro. Os
promotores imobiliários têm como estratégia produzir habitações novas com valor de uso
superior as antigas, obtendo-se, um preço de venda cada vez maior, o que amplia a exclusão
das camadas populares.
O Estado atua na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e
variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte
constituinte.
Os grupos sociais excluídos: são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel
de uma habitação e muito menos para comprar um imóvel. Isto é uma das coisas do conjunto
de fatores que geram isso, como por exemplo: o desemprego. A estas pessoas restam como
moradia: cortiços, sistemas de autoconstruções, conjuntos habitacionais e favelas. É na
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produção da favela, em terrenos públicos e privados que os grupos sociais excluídos tornamse, efetivamente, agentes modeladores.
A criação das favelas nestes terrenos públicos é uma forma de resistência à
segregação social e sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios habitacionais. As
favelas acrescentam uma lógica que inclui a proximidade a mercados de trabalho
Em atividade de campo, de acordo com os moradores mais antigos, alguns terrenos
do bairro foram doados pela prefeitura aproximadamente no ano de 2003 para famílias de
baixo padrão, porém poucas pessoas foram beneficiadas e algumas dessas ganharam mais de
um terreno associando seu capital especulativo. Posteriormente esses moradores
contemplados com o inventivo do agente Estado para o plano habitacional, começaram a
vender os terrenos excedentes com a valorização da áreas .
Essas vendas seguiram um padrão muito homogêneo, priorizando uma classe
trabalhista bem distinta, atraindo funcionários públicos e importantes comerciantes da cidade,
segregando e parcelando o espaço urbano de Olho D’água das Flores. Essas atividades
atraíram a atenção de alguns promotores imobiliários, que eram pessoas que por si próprias
começaram a vender ou trocar seus terrenos não pelo valor de uso e sim pelo valor de troca,
ver Corrêa (2002).

Figura 01: Atividades comerciais do bairro Pedro Sales de Barros- IFAL/2016
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Logo após a construção de algumas casas, foram implantadas redes de energia, água
e pavimentação, evidenciando as principais intervenções do Estado neste local. Com a
implantação da infraestrutura urbana, houve um grande aumento no número de moradores, os
gráficos a seguir representam algum desses fatores.
A segurança dos moradores é um fator atrativo para a imigração de novos indivíduos
e para permanência dos que já estão lá. Podemos concluir que grande parte da população
considera o bairro seguro. Ver figura 02.

Figura 02: Segurança do bairro Pedro Sales de Barros -IFAL/2016

A maioria das casas são amplas e confortáveis, por isso o bairro é mais procurado
por famílias, essas pessoas fazem partem da classe média. Ver figura 03 e 04.

Figura 03 e 04: Cômodos da residência e Renda mensal dos moradores do bairro Pedro Sales
de Barros - IFAL/2016
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Ao analisarmos os dados percebemos a presença de um agente produtor que não faz
parte da teoria de Corrêa, o produtor comercial privado. Podemos citar vários exemplos desse
agente presente no bairro, como: faculdade, pousada, lojas e mercados. Esse agente é
importantíssimo para gerar empregos e movimentar a economia do bairro. Ver figura 01.

CONCLUSÃO
Ao término deste artigo podemos concluir que o Pedro Sales de Barros é um bairro
residencial, devido a sua tranquilidade e segurança. O Estado pode ser visto como principal
fundador deste local, porém o mesmo deveria adotar métodos de implantação de empresas
próximas ou dentro do bairro, gerando grande número de empregos e reduzindo o processo de
emigração, pois assim desenvolveria ainda mais a economia e o investimento neste local.

REFERÊNCIAS
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 2007.
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1983.

CORRÊA, Roberto. O Espaço Urbano. 174.ed. Ática, 2002.

HARVEY, D. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo, Editora Annablume, 2005.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do
século XXI. Rio de Janeiro: Record, p. 143-44, 2001.

SENE, Eustáquio de. Geografia Geral do Brasil: Espaço geográfico e globalização: Ensino
médio / volume 3. São Paulo: Scipione, 2010.

Artigos

Ciências Humanas

13016

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

BARALHO ELETRO NEGATIVO: NOVAS METODOLOGÍAS DE
CONTEXTUALIZAR E ENSINAR QUÍMICA
Luriano Leite¹ Bruno Gomes² Aleksandra Nogueira³
IFRN / Instituto Federal Campus Apodi - RN / Discente Licenciatura em Química, e-mail:
lurianolula@gmail.com¹
IFRN / Instituto Federal Campus Apodi - RN / Discente Licenciatura em Química, email:bruno_gl2011@hotmail.com²
IFRN / Instituto Federal Campus Apodi - RN / Mestra em Educação (POSEDUC/UERN) Professora de Didática
do
IFRN,
campus
Apodi
RN.
Link
do
currículo
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4327396348923333>,
email:aleksandra.nogueira@ifrn.edu.br³

RESUMO: O presente artigo é resultado de nossas experiências e reflexões sobre novas
metodologias de ensino de Química, com o intuito de despertar o debate sobre a importância
de se trabalhar metodologias diversificadas ao ministrar os conteúdos do currículo escolar,
pois são notórias as dificuldades no processo de aprendizagem dos alunos (ARROYO, 2006).
Assim, trabalhar esse tema de forma mais dinâmica e motivadora é uma necessidade e
desafio. Dentro das estratégias didáticas possíveis, os jogos são instrumentos que podem
facilitar o processo ensino aprendizagem, já que o jogo é uma atividade estimulante e lúdica
integra um sistema de regras e auxilia professores e alunos no fazer pedagógico. O objetivo
do trabalho proposto é analisar o uso de um jogo educativo para abordar o conteúdo de
Estrutura Eletrônica dos Átomos (Eletro negatividade). Perante o proposto nos utilizamos da
pesquisa quantiqualitativa. Como resultados percebemos que o uso de metodologias
diferenciadas e lúdicas melhoram o desempenho dos alunos do ensino médio no que se refere
aos conteúdos do componente curricular Química.
Palavras–chave: jogos lúdicos, metodologias, ensino de química.

ELETRO NEGATIVO DECK:
New methodologies To Contextualize and Teach chemistry
ABSTRACT: This article is the result of our experiences and reflections on new
methodologies of teaching of chemistry, with the aim of arousing debate about the importance
of diversified methodologies to work teaching the contents of the curriculum, as are notorious
difficulties in the learning process of the students (ARROYO, 2006). Thus, work on that
theme of more dynamic and motivating is a necessity and a challenge. Within the didactic
strategies possible, the games are tools that can facilitate the teaching learning process, since
the game is a stimulating and playful activity integrates a system of rules and assists teachers
and students make teaching. The objective of the proposed work is to analyze the use of an
educational game to address the contents of the electronic structure of the atoms (Electro
negativity). Before the proposed use of PN research. As a result we see that the use of
differentiated methodologies and enhance the playful...
KEYWORDS: playful games, methodologies, teaching of chemistry.
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INTRODUÇÃO
Com base nos conceitos e experiências adquiridos ao longo daformação acadêmica na
licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (ifrn), campus Apodi, desenvolvemos esse estudo com o intituito de analisar
o uso de um jogo educativo para abordar o conteúdo de Estrutura Eletrônica dos Átomos
Utilizamo-nos da pesquisa quantiqualitativa visando proporcionar aulas de Química
mais prazerosa para os alunos da 1º série, do turno vespertino, do Ensino Médio da Escola
Estadual Antônio Francisco na cidade de Felipe Guerra (RN) um aprendizado mais dinâmico
e atrativo.
Nesse sentido, os jogos podem ser utilizados para fins educacionais para transmitir o
sentido de respeito às regras e a mensagem de que numa disputa entre adversários haverá
sempre um que perde e outro que ganha, podendo ser utilizado também como facilitador e
promovedor da aprendizagem de conteúdos ministrados em sala de aula. Trabalhar com o
aluno fazendo uso de estratégias lúdicas é uma das formas de instiga-lo a conhecer e
aprimorar seus conhecimentos na área de Química, adequando o jogo ao conteúdo abordado e
satisfazendo seu anseio de supremacia (CUNHA, 2012).
Os jogos, são também instrumentos que motivam, atraem e estimulam o processo de
construção do conhecimento, podendo ser definido, como uma ação divertida, seja qual for o
contexto lingüístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há regras, essa atividade
lúdica pode ser considerada um jogo (SOARES, 2004).
O artigo encontra-se organizado em sete seções: Introdução, Materiais e Métodos
Utilizados, Revisão Bibliográfica, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos e
Referências.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa quantiqualitativadiz respeito à combinação de diferentes
métodos de coleta de dados para a investigação de campo de um mesmo fenômeno. Nos
utilizamos do levantamento bibliográfico e da observação e análise da desenvoltura dos
alunos durante o uso do recurso lúdico na aula de Química.
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O jogo didático intitulado “Baralho Eletronegativo” foi aplicado em uma turma com 24
alunos da 1º série do Ensino Médio, da Escola Estadual Antônio Francisco no município da
cidade de Felipe Guerra (RN). Ao ser explicado as regras do referido jogo, a turma se dividiu
em grupos, sendo compostos por 04 (quatro) grupos de 06 (seis) discentes.
Os alunos tinham como desafio, descobrir e associar quais elementos eram mais
eletronegativos perante os dados fornecidos no baralho, como também identificar o Grupo e o
Período ao qual o elemento pertence e o valor referente à sua eletro-negatividade, conforme
Figura1.
Figura1 Baralho Eletro Negativo.
Símbolo do Elemento Químico

Ag

Nome

Prata

Valor de Eletro-negatividade

1,9

Grupo

5º P / G 11

Período

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
PORQUE ESTUDAR QUÍMICA:
Ao olharmos ao nosso redor, tudo o que vemos ou tocamos, cheiramos, ou sentimos
sabor são substâncias químicas. Muitas dessas substâncias são naturais e estão presentes no
nosso corpo, no solo, na vegetação, no ar etc. Muitas outras são sintéticas, isto é, são
produzidas pelo ser humano nos laboratórios e nas indústrias, por exemplo: os plásticos, as
fibras têxteis e os medicamentos.
Na vida moderna, essas substâncias químicas sintéticas têm grande importância. A
produção de diversos materiais e produtos que utilizamos em nosso dia-a-dia: a borracha, o
náilon e o metal são resultado de conhecimentos de química e de sua aplicação industrial.
A química é a ciência que estuda a estrutura, a composição, as propriedades e as
transformações da matéria. Assim, podemos dizer que a química é uma ciência que ocupa
uma posição central, sendo fundamental em todos os campos do conhecimento humano.
(USBERCO &SALVADOR; 2005).
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O jogo apresentado é uma das inúmeras maneiras de se aprender essa ciência tão
essencial em nossas vidas, é através deste tipo de metodologia que podemos compreender
melhor o que é a Química e como ela funciona, satisfazendo assim o nosso anseio pelo
conhecimento da área abordada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do jogo Baralho Eletronegativo, com os alunos da referida escola, foi de
grande relevância, pois tais métodos utilizados, no ensino de Química,alavancam o
aprendizado dos discentes do ensino médio, em que aprimoram seus conhecimentos na área
das ciências exatas.
A princípio não foi fácil a aplicação do “Jogo”, pois os mesmos não possuíam tantos
conhecimentos sobre o assunto aplicado, perante essa dificuldade foi necessário abordar o
conteúdo dentro da sala de aula, tornando assim mais interativa e participativa e a ação dos
alunos.
CONCLUSÕES

A utilização de meios alternativos em sala de aula, utilizando jogos lúdicos como
instrumento de instigar o aluno a aprender Química é de suma importância para que ocorra
uma melhor compreensão do assunto estudado e aplicado dentro de sala de aula.
Possibilitando uma visão mais apurada sobre os conteúdos ministrados.
Uma vez que aplicado com toda seriedade e compromisso, concluímos que é possível
se obter um rendimento positivo por parte dos discentes, ao utilizar atividades lúdicas.
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RESUMO: O sentimento de pertencimento a um dado lugar remonta a tempos imemoriais e

acompanha o homem desde que este fixou residência, quando deixou de ser nômade. Partindo
dessa premissa, o trabalho tem como objetivo analisar os conflitos sociais e históricos
decorrentes da construção da barragem de Atalaia na localidade da Barra do Rio nos
municípios de Corrente e Sebastião Barros no extremo sul do Piauí. Inicialmente foi feito
análise de documentos e pesquisas no que se referem à construção da Barragem de Atalaia,
houve ainda o contato prévio com pessoas ligadas diretamente aos moradores, em busca de
informações e contribuições que nos nortearam para o prosseguimento do trabalho e, a partir
destas etapas foi feito o contato direto com a comunidade para a realização de entrevistas. O
sentimento de pertencimento faz com que os moradores desta localidade sintam-se
proprietários da Barra do Rio, proprietários não somente no sentido material, mas sim, e
principalmente, ao sentimento que os uni ao local, o qual faz neles despertarem-se memórias,
memorias individuais e coletivas, que desejam preservar e que após a construção da Barragem
de Atalaia serão gradativamente perdidas. Buscando abordar sobre o sentimento de
pertencimento que envolve e liga as pessoas aos lugares, pode-se constatar que a construção
de um empreendimento, quer seja uma barragem ou qualquer outro edifício, em um local
habitado por seres constituídos e constituintes de memórias é algo que provoca grandes
abalos, positivos e negativos.
Palavras–chave: conflitos sociais, história oral, tradição oral

DAM ATALAIA: COME WATER, GO UP THE MEMORIES
ABSTRACT: The feeling of belonging to a given place dates back to ancient times and has
accompanied man since that fixed residence, when it ceased to be nomadic. From this
premise, the work aims to analyze the social and historical conflicts arising from the
construction of the Atalaia dam in the town of Barra do Rio in Corrente municipalities and
Sebastião Barros at the southern end of Piaui. Initially it was made analysis of documents and
research as they relate to the construction of the dam Atalaia, there was still the previous
contact with people connected directly to residents for information and contributions that have
guided us for the continuation of work and, from these steps was made direct contact with the
community for interviews. The feeling of belonging makes the inhabitants of the locality to
feel owners of the Barra do Rio, owners not only in the material sense, but, especially, to the
feeling that unite them to the site, which makes them to awaken, memories, individual and
collective memories, who wish to preserve and after the construction of the Atalaia dam will
be gradually lost. Seeking to address on the feeling of belonging that surrounds and connects
people to places, it can be seen that the construction of a project, whether a dam or any other
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building in a place inhabited by constituted beings and constituents of memories is something
that It causes great shocks, positive and negative.
KEYWORDS: social conflicts, oral history, oral tradition

INTRODUÇÃO
Sentir-se pertencente a um determinado lugar é algo bastante comum, concreto e de
grandioso valor sentimental. Se identificar com o local, o fato de se sentir possuidor deste, e
através dele serem despertados sentimentos e memórias quer sejam individuais, quer sejam
coletivas, são situações que cotidianamente se repetem.
Esta pesquisa analisa como se dá esse sentimento de pertencimento nos moradores da
Barra do Rio e localidades próximas, bem como será avaliado quais são os lugares simbólicos
e carregados de valor de acordo com a percepção dos habitantes destes espaços.
A Barragem de Atalaia é uma obra que está sendo construída e interceptará o Rio
Paraim, afluente do Rio Gurguéia, na comunidade Barra do Rio, zona rural do município de
Corrente e Sebastião Barros, no Estado do Piauí.
O local da construção de tal obra situa-se a aproximadamente 38 km da cidade de
Corrente, percorrendo a rodovia PI-255, que uni este município a Parnaguá, entrando cerca de
3km à direita. Mais precisamente, localiza-se nas seguintes coordenadas geográficas:
ombreira direita – 10°29’09,6’’ de latitude Sul e 44°50’47,2’ de longitude Sul e 44°50’49,0’’
de longitude oeste.
Este empreendimento tem como finalidade a regularização das vazões dos rios Paraim e
Gurguéia, bem como o abastecimento hídrico da cidade de Sebastião Barros e municípios
adjacentes. A partir desta obra, o governo afirma que poderá ocorrer também o uso da
irrigação e, ainda possibilitará a técnica da piscicultura na região.
A obra faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2,
no eixo Água e Luz Para Todos/ Infraestrutura Hídrica, do Governo Federal, e está orçada em
R$ 65,78 milhões com recursos oriundos do Ministério da Integração Nacional (BRASIL,
2014, p. 97), e estava previsto para ser concluída no ano de dois mil e quatorze, porém até o
presente momento ainda não foi terminada, sendo que 85% da execução total já foi realizada.
As justificativas políticas acerca da construção da Barragem de Atalaia embasam-se no
fato de tal obra vir a contribuir grandiosamente no que tange à superação da escassez de água
potável nos períodos de estiagem na região, o que gera dificuldades a população do município
de Sebastião Barros e circunvizinhas.
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Apresentam-se também, justificativas no âmbito econômico, tendo que a falta d’água
prejudica o dinamismo econômico da região, sendo a água um bem indispensável tanto para a
sobrevivência, quanto para a produção de bens e serviços. Utilizando esse enfoque, o trabalho
tem por objetivo analisar os discursos que envolvem a grande construção, buscando
confrontar a visão do discurso governista de exaltação da obra, com a visão dos sertanejos que
são atingidos diretamente com a construção.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi feito inicialmente com a análise de documentos oficias e pesquisas no que
se referem à construção da Barragem de Atalaia e à comunidade da Barra do Rio e localidades
próximas, como por exemplo: a análise de documento produzido em audiência pública com a
presença do Ministério Público e moradores da comunidade “Barra do Rio”, prefeitos
municipais e outras autoridades sobre questões inerentes à construção da Barragem de Atalaia
e/ou estudo do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e do RIMA (Relatório de Impacto
Ambiental). Procurou-se também analisar os diferentes discursos e memórias construídos em
torno da edificação da barragem.
Houve ainda o contato prévio com pessoas ligadas diretamente aos moradores da
comunidade, em busca de informações e contribuições que nos nortearam para o
prosseguimento do trabalho. E, a partir destas etapas foi feito o contato direto com a
comunidade para a realização de entrevistas, as quais estão em andamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O local de construção da barragem, onde também se localiza a comunidade Barra do
Rio, foi escolhido devido às condições técnicas existentes no Rio Paraim neste local, tais
como: montante a confluência dos rios Corrente e Paraim, o que possibilita o controle da
vazão deste último, de tal forma torna-se possível o controle de cheia do Rio Gurguéia; o tipo
de solo; o tipo de rocha; a pouca distância (38km) para a sede do município de Corrente, o
que diminui os custos de adução de água até a cidade para prover a população, avaliando-se
todos estes aspectos dentro do contexto ambiental.
Porém, em tal local residem famílias que estão nestas terras há vários anos. Famílias
estas que possuem uma identidade vinculada à sua comunidade que daqui a algum tempo não
mais existirá.
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O sentimento de pertencimento faz com que os moradores desta localidade sintam-se
proprietários da Barra do Rio. Proprietários não somente no sentido material, mas sim, e
principalmente, no que remete ao zelo, ao sentimento que os uni ao local, o qual faz neles
despertarem-se memórias individuais e coletivas, que desejam preservar e que após a
construção da Barragem Atalaia serão gradativamente perdidas.
O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica,
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como
forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto,
uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter políticodisciplinar (HAESBAERT COSTA, 1997, p. 42).

A Barra do Rio é o lugar destas pessoas. Lugar onde muitas delas nasceram, cresceram,
perderam e enterraram seus entes queridos, testemunharam inúmeras cenas que na memória
delas ficaram marcadas, e que ao direcionarem o olhar a este determinado lugar estas
lembranças são retomadas.
Espaço e Lugar são termos familiares que indicam experiências comuns. Vivemos
no espaço. Não há lugar para outro edifício no lote. As Grandes Planícies dão
sensação de espaciosidade. O lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos
ligados ao primeiro e desejamos o outro. Não há lugar como o lar. O que é lar? É a
velha casa, o velho bairro, a velha cidade ou a
pátria. (TUAN, 1983, p.3)

O espaço é o local vivenciado diariamente, no entanto é tido como algo mais material,
relacionado à dimensão territorial. Já o lugar traz consigo uma “bagagem” de significados que
despertam sentidos, memórias. O lugar não é, necessariamente, uma porção do espaço. O odor
de um perfume pode ser lugar para uma pessoa, assim como um gosto, uma música ou até
mesmo uma planta. Questionada sobre sua relação com a localidade onde vive, uma moradora
da região assim se expressou:

Armaria, eu chorando e perdendo e com medo de sair logo minha igreja daí. Mas
meu destino é de tirar minha casa daqui e botar bem aí na frente da casa daí. Eles
vão medir os metros que pega/ depois da água, eu num queria esse tanto, mas como
eles tão dizendo que tem cem metros, qualquer tanto eu já ligo minha casa, já ligo
minha casa, que eu não vou abandonar minha beira de rio aqui, eles podem ser dono,
eu disse pra ele no dia que veio, que esse/ área aqui eles podem ser dono, mas que eu
num aceito eles ser/ mandar aqui como eles mermo e eu num vim na minha área.
Logo eles diz que vão desmatar, vão tirar tudo, mas eu não queria que eles rancasse
minhas pranta, pá de/ deixasse o lote aí com as prantinha nera? ..., nós vamo fazer
nossa casa aí, tudo que eles indenizar minha casa, indenizar amanhã, eu começo
gastar o dinheiro, fazer minha casa. Num vou jogar ni outra coisa, mas no sentido de
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ficar sempre aqui perto, e logo minha igreja num vou sair de/ de longe de lá (choro).
(BARBOSA, 2015.)

A comunidade Barra do Rio possui costumes e tradições particulares que a
caracterizam, estes reforçam ainda mais a questão do seu poder de contribuição na formação
da identidade dos seus moradores. Tais costumes e tradições fazem com que esta comunidade
se distinga das demais, ao passo que estes atos são inerentes à localidade e ao seu povo, o que
faz com que sejam atribuídos uma singularidade e um reconhecimento a partir de tais feitos.
Um grande exemplo de tradição anualmente realizada na Barra do Rio é o festejo de São
Miguel, que reúne toda a comunidade, além de também atrair pessoas de comunidades e até
mesmo de cidades vizinhas, como moradores de Corrente e Parnaguá. Esta festividade
estende-se por nove dias, e tal festa é muito prestigiada e cuidadosamente organizada pela
comunidade. A cada noite um grupo de pessoas se encarrega de realizar os trabalhos,
organizam a celebração religiosa, o jantar e o baile. O festejo de São Miguel ocorre no mês de
setembro, e é algo que faz com que toda a comunidade se reúna para festejar.
Tem a noite dos motoqueiros, tem a noite dos cavaleiros, tem a noite de/ dos
vaqueiros, tem a noite do/ de tudo tem, cada dia tem sua noite, só. E a festa é
depois, no dia vinte e nove. Mais aí nos noiteros, quando tá pertim, faltando uns três
dias, aí tem a noite do/ de vim os vaqueiros, e no último dia é as/ as motos, é de
bicicleta, é de cavalo quem puder, de tudo. Aí faz a fila, ou lá debaixo da casa dos
mininos, ou daí da Ilha onde a santa dorme pra vim no outro dia de manhã ou de
tarde, só tem essas coisa. E janta todo dia de noite pra quem quiser que/ os noiteros
faz a janta a janta todo dia. A janta é aqui em casa, a festa aqui ó, de gente. Vai lá,
celebra a missa, e quando chega de noite todo mundo vai jantar. (IDEM)

Por ser algo de comum e grandiosa importância para os habitantes da região, esta
festividade tem um imenso papel de formadora de memórias, principalmente memórias
coletivas, ou seja, comum não somente a uma, mas a várias pessoas. Com a construção da
Barragem de Atalaia tais memórias serão afetadas. O festejo de São Miguel deixará de existir
e toda essa tradição praticada por vários anos poderá ser interrompida. Isto fará com que as
memórias construídas em torno deste costume sejam enfraquecidas, além de também retirar a
singularidade e identidade da Barra do Rio, após a construção da barragem, como um todo.
Existem lugares que trazem consigo um valor tão inestimável para uma pessoa, que ela
o tem quase que como um local sagrado, com o qual possui uma profunda ligação. Estes
lugares costumam ser meios a partir dos quais os indivíduos são capazes de retomares
memórias de grande importância para eles, e os lugares tornam-se deste modo uma espécie de
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“baú” que guarda estas lembranças consideradas por ele preciosas. E se tal “baú” for perdido,
suas memórias também se perderão.
O cheirinho de um bom café no ar ao amanhecer, o canto alegre dos pássaros depois de
uma primeira chuva de inverno, ou mesmo a angústia ao ver a lápide de um ente querido nos
remete a sensações únicas, sensações estas que são proporcionadas por apenas um lugar. “A
memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente” (NORA, 1984, p.
09). Desta forma, reviver sentimentos, muitas vezes pode ser uma tarefa bem complicada,
afinal de contas, de acordo com Pierre Nora (1984), nossa memória está em permanente
evolução e está aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. E por isso nossa memória
precisa de impulso pra reaver lembranças. Esses impulsos podem ser traduzidos como lugares
de memória. “Existem lugares de memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança,
podem servir de base a uma lembrança de um período que a pessoa viveu por ela mesma”
(POLLAK, 1992, p. 202-203). Há um receio por parte dos moradores que esses lugares de
memória sejam perdidos, deixando a população abalada não apenas por bens físicos, mas
também por aquilo que podem lhes proporcionar uma chance de voltar ao melhor momento de
suas vidas.
Quanto à opinião dos moradores diante os acontecimentos, podemos observar que
passam por verdadeiros dilemas, pois sabem que a escassez de água na região é um problema
presente, e a não construção da barragem só agrava ainda mais a situação. Em entrevista
realizada com uma moradora da comunidade, quando perguntada sobre a construção da
barragem, a senhora respondeu que, “moço eu não sei nem lhe explicar, por que se criar água é
bom, mas eu queria era meu lugar, não queria barragem não, mas aí o que que há de fazer? Nada.”
(SILVA, 2016.).

Por outro lado, o sentimento de insatisfação por parte dos sertanejos pode ficar mais
visível, pois ao partirem, deixarão de lado suas memórias, suas vivências e, além disso, a
perda de identidade com o lugar.
Dentro de uma esfera onde já é presente a superioridade governista, podemos observar
mais uma vez que expressão de opinião de uma pequena minoria atingida não é levada em
consideração. Através disso gera-se um sentimento de impotência por parte dos moradores
que se veem obrigados a acatar as decisões tomadas, sem poder fazer nada para resolver.
Não pediram a opinião de ninguém, por que se eles fossem pedir. Nós não queria
dar, por que nós vive dessa terra. A terra que eles tomaram é muito boa. Nós
ficamos com essas pedras, como é que nós?() Nós demos por que foi o jeito, nós não
podia mandar no governo. (SILVA, 2016.)
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Observa-se que a ação governamental, ao construir a Barragem de Atalaia, ou qualquer
grande obra pública, geralmente o faz sem levar em consideração o conjunto das variáveis
sociais envolvidas, pois se escondem atrás de um discurso de melhoria de vida para as
próximas gerações, sem se importar com as gerações que estão sendo atingidas diretamente
no presente. De acordo com a moradora Carmina Ribeiro Silva, ao ser questionada sobre sua
concordância ou não acerca da construção da obra, em entrevista concedida a aos autores
deste artigo, deixa claro toda sua impotência ao afirmar:” Que jeito? Que que há de fazer?
((Risos)) o que que há de fazer? Tem que concordar. Sendo bom ou ruim, tem que concordar.
(IDEM)
CONCLUSÕES
Buscando abordar sobre o sentimento de pertencimento que envolve e liga as pessoas
aos lugares, pode-se constatar que a construção de um empreendimento, quer seja uma
barragem ou qualquer outro obra, em um local habitado por seres constituídos e constituintes
de memórias é algo que provoca grandes abalos, positivos e negativos.
Positivos no que tange ao progresso, à melhoria de vida da população e à economia.
Negativos no que se refere à interrupção do modo de vida dos moradores da área afetada,
pessoas estas que terão que sair das suas casa, dos seus lugares simbólicos e mudarem-se para
um novo local, uma nova realidade, e verem o seu passado ser literalmente desmoronado.
No caso da Barragem de Atalaia, a preocupação acerca dos impactos sociais foram
deixados de lado, o que interferiu nas memórias individuais e coletivas dos moradores da
comunidade, ao serem atingidos diretamente com a construção.
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RESUMO: Este estudo objetivou descrever a experiência discente ao integrar um programa
de mobilidade acadêmica internacional, durante a graduação em Medicina Veterinária. Tratase de relato da vivência acadêmica em Bragança, Portugal, viabilizada pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Brasil, entre os meses de setembro de 2015
a fevereiro de 2016. A experiência de intercâmbio realizada no período de seis meses
possibilitou a aquisição de novos conhecimentos científicos e culturais, inclusive inovações
de tecnologias em veterinária, desenvolvimento de pesquisa e vínculos acadêmicos.
Considerando-se a importância da mobilidade internacional para o aperfeiçoamento da
formação acadêmica e a excelência do ensino superior brasileiro, espera-se com este relato
contribuir para estimular outros estudantes da graduação a realizarem esta experiência.
Palavras–chave: ensino, intercâmbio, medicina veterinária

BRAZIL AND PORTUGAL: THE INTERNATIONAL MOBILITY AS
STRATEGY OF DEVELOPMENT SOCIAL, CULTURE AND
ACADEMIC
ABSTRACT: This study aimed to describe the student experience to integrate the an
international academic mobility program for a degree in Veterinary Medicine. It is reported
the academic experience in Bragança, Portugal, made possible by the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Amazonas, Brazil, among the months of September
2015 to February 2016. The exchange of experience held within five months It made possible
the acquisition of new scientific and cultural knowledge, including innovations in veterinary
technology, research development and academic ties. Considering the importance of
international mobility for the improvement of academic education and the excellence of
Brazilian higher education, it is expected with this report help to stimulate other graduate
students to conduct this experiment.
KEYWORDS: teaching, exchange, veterinary medicine
INTRODUÇÃO
Diante da tendência de globalização e as exigências do mercado de trabalho nos dias
atuais, surge como necessidade aprimorar e qualificar aspectos teóricos e práticos da área
acadêmica para um destaque no cunho profissional. Neste sentido, o intercâmbio estudantil
emerge como promotor da internacionalização e troca de conhecimentos, bem como a
transmissão de cultura e socialização do indivíduo.
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De modo que, em um sentido amplo, o intercâmbio pode ser entendido como forma de
trocar informações, crenças, culturas e conhecimentos. Ademais, a experiência de viver em
outro país proporciona conhecer hábitos diferentes e específicos, abre novas perspectivas e
auxilia na superação de dificuldades, pois o intercambista precisa adaptar-se ao ambiente,
enfrentar desafios e amadurecer, sobretudo na perspectiva de fortalecimento emocional.
Assim, “torna-se essencial conhecer experiências de outros países, buscando diálogo
entre culturas, permitindo a compreensão das diferenças, a troca de conhecimentos e o
estímulo à solidariedade e à cultura da Paz” (DOC. POLÍTICA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS DOS IFS, 2009).
Por conseguinte, os programas de intercâmbio buscam promover a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e da inovação técnico-científica. De forma que,
entre as inúmeras metas destes programas, destaca-se a necessidade de investir na formação
de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades essenciais para o avanço da
sociedade do conhecimento.
Assim, a internacionalização da educação é uma realidade mundial, por isso as
instituições de ensino (IEs) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas (IFAM) têm assumido essa nova função de propiciar, financiar e divulgar seus
benefícios.
Com isso, a era dos Institutos Federais exige que seus atores, em seu caminhar,
conheçam-se em sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, venham a reconhecer-se em
sua diversidade cultural. [...] Nesse sentido, é necessário que percebam não apenas os dados e
concebam as ideias na sua troca com o mundo, mas os interpretem numa permanente troca
com os demais membros da sociedade, o que exige que estejam situados no universo e não
dele separados. (BRASIL, GOVERNO FEDERAL. MEC. PDE, 2008).
Portanto, diante do exposto, o objetivo deste relato é descrever a experiência de uma
discente, durante mobilidade acadêmica em um programa de intercâmbio entre Brasil e
Portugal, realizado entre os meses de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Ressaltam-se as
atividades realizadas, vivências pessoais, contatos científicos e atividades desenvolvidas no
período de realização deste intercâmbio, o que justifica o estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
A decisão da acadêmica em participar da mobilidade ocorreu durante o 3º período do
curso de Bacharel em Medicina Veterinária. Contudo, a motivação baseou-se no fato de que o
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intercâmbio acadêmico é um multiplicador em conceito cultural, social e intelectual capaz de
proporcionar a oportunidade de aprimorar os conhecimentos, habilidades técnico-científicas,
formação acadêmica e a construção de um profissional diferenciado com visão ampla e
crítica.
De acordo com o Edital nº 05 – De 25 de maio de 2015 – Assessoria de Relações
Internacionais – ARINTER, o objetivo do Programa de Bolsas IFAM Internacional é
possibilitar aos discentes, dos cursos de graduação do Instituto, oportunidades de cursar um
semestre acadêmico no exterior, a fim de que se tornem cidadãos preparados para o mundo
globalizado no qual vivemos, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, e que consigam
trazer estas experiências para o IFAM, após o seu retorno, para que toda a comunidade
acadêmica seja beneficiada.
A seleção dos bolsistas é realizada pela Coordenação do Programa de Bolsas IFAM
Internacional, onde é avaliado o desempenho acadêmico e as condições socioeconômicas do
estudante.
Em adição, a classificação foi disponibilizada antes de iniciar o segundo semestre de
2015, o que favoreceu terminar algumas atividades acadêmicas e preparar-se para o
intercâmbio.
O apoio financeiro para a realização da mobilidade acadêmica internacional foi custeada
pela bolsa advinda do IFAM e Bolsa Alimentação e Moradia do Instituto Politécnico de
Bragança (IPB). As economias familiares, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) e Bolsa Permanência complementaram os custos da estudante.
Após ser classificada em todas as etapas e receber a carta de aceitação do IPB,
iniciaram-se os preparativos para a viagem, que foram: solicitação do passaporte, visto,
seguro saúde, o estudo de algumas peculiaridades de Bragança e Portugal, dentre outros.
A instituição receptora, através da ARINTER, proferiu todas as informações necessárias
sobre início de aulas, acesso às instalações da universidade e conhecimento sobre o local.
A discente ficou hospedada em uma das residências universitária durante os 156 dias
em Bragança, a Pousada de Juventude. A locação foi realizada através de processo seletivo,
da demanda e número de vagas disponíveis. A figura 1 apresenta alguns dos moradores na
pousada.
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Figura 1: Brasileiros, cabos verdianos, mexicanos, angolanos e portugueses que moraram na
Pousada de Juventude. Isis Ortiigoza, 2016.

Assumir as atividades domésticas em meio às aulas e curso foi desafiador e um grande
aprendizado, o que contribui na promoção da independência individual. Destaca-se que tais
fatores não estorvaram a execução de atividades de lazer, viagens nacionais/ internacionais e
estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escola superior agrária de Bragança
O IPB é constituído por cinco escolas, quatro em Bragança e uma em Mirandela:
 ESA - Escola Superior Agrária
 ESE - Escola Superior de Educação
 ESTIG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
 ESSA - Escola Superior de Saúde
 ESACT - Escola Superior de Administração, Comunicação e Turismo
A frequentada pela discente foi a Escola Superior Agrária de Bragança (ESA) que se
situa na cidade de mesmo nome.
Quanto ao lugar, o Distrito de Bragança está na parte oriental da província tradicional
de Trás-os-Montes e Alto Douro, é a capital de distrito, sede de concelho e faz fronteira com a
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Espanha a norte e a leste, está limitada pelos distritos de Vila Real a oeste e Viseu e Guarda
ao sul.
A instalação da ESA deu-se em 1983 tendo as atividades letivas começado no ano letivo
de 1986/87. A escola ministra cursos distribuídos em três níveis de formação, todos em
conformidade com as premissas de Bolonha:
 Cursos de Especialização Tecnológica (CET);
 Cursos de Licenciatura;
 Cursos de Mestrado.
As formações fornecidas pela instituição assentam essencialmente em três vetores
fundamentais:
 Qualidade do corpo docente, do qual fazem parte 56 Doutores de um total de 83
docentes;
 Infraestruturas de vanguarda, destacando-se o equipamento que apetrecha, quer
os laboratórios orientados para aulas, quer os orientados para a investigação;
 Qualidade dos funcionários que suportam a atividade funcional da Escola.
Nela, frequentam cerca de 1.050 alunos, distribuídos pelas diversas licenciaturas em
funcionamento, utilizando um edifício central com 10.400 m2 incluindo salas para aulas
teóricas, salas de informática, espaços laboratoriais para ensino, investigação e apoio à
comunidade, bibliotecas e outros equipamentos. As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) são uma constante no dia a dia de alunos, funcionários e docentes,
destacando-se uma infraestrutura de rede sem fios que permite uma mobilidade total aos
utilizadores dentro do Campus e de Universidades aderentes à rede e-U.
Ela está inserida num ambicioso programa de cooperação com instituições nacionais e
internacionais nos domínios de mobilidade de alunos e docentes e apoio a instituições
congêneres de países de expressão portuguesa.
Sua infraestrutura dispõe de uma área de construção de 11.903 m2, dos quais 10.921 m2
se destinam às atividades pedagógicas e científicas, de que resulta uma superfície por aluno da
ordem dos 12,0 m2. A biblioteca ocupa 627,23 m2, onde estão incluídas as salas de leitura e de
estudo.
Localizam-se na sua totalidade na Quinta de Santa Apolónia que compreende, ainda,
uma área envolvente de 50.000 m2 repartida por espaços verdes, parques de estacionamento e
arruamentos. As infraestruturas agropecuárias e de apoio aos trabalhos de campo ocupam uma
superfície total de 5.652,5 m2, repartida pelas várias Unidades de Experimentação
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Agropecuária: a Quinta de Santa Apolónia; a Quinta do Pinheiro Manso; a Quinta do
Poulão. As Estufas e Arboreto instaladas numa área total de 6,5ha, incluem duas estufas de
produção, duas estufas de enraizamento/germinação, uma de produção/aclimatação,
climatizadas e uma casa de sombra.
O ensino
Quatro disciplinas foram cursadas durante o intercâmbio, sendo estas: Organização e
Gestão de Empresas, Nutrição Animal, Reprodução e Obstetrícia e Introdução à Farmacologia
e Anestesiologia.
No primeiro dia de aula realizou-se palestra de integração ao período letivo, que
possibilitou aos discentes a compreensão do conteúdo teórico, prático, tutorial e laboratorial
das disciplinas.
A disciplina e Introdução à Farmacologia e Anestesiologia propicia o domínio dos
conceitos básicos da Farmacologia e da sua aplicabilidade na terapêutica veterinária. Mostra a
capacidade de execução das diferentes técnicas de administração de medicamentos, métodos
de anestesia e técnicas operatórias básicas. O método avaliativo baseou-se em trabalhos
práticos - 25% (dois trabalhos práticos sobre os temas abordados nas aulas) e prova intercalar
escrita - 75% (dois testes sobre os conteúdos teóricos e práticos lecionados).
Nutrição Animal proporciona ao veterinário conhecimento da composição dos
alimentos e sistemas de análise, conhecimento dos nutrientes, sua utilização digestiva e
metabólica. Critérios de qualidade para avaliar os alimentos e princípios básicos para a
alimentação dos animais de interesse zootécnico, de companhia e silvestres mantidos em
cativeiro. Tem como principal objetivo habilitar os alunos a formular regimes alimentares
nutricionalmente equilibrados para aumentar a conversão dos alimentos e o bem-estar animal.
A avaliação consistiu em 02 testes teórico-práticos (83, 3%) e 01 exame restrito (16, 7%).
A disciplina Reprodução e Obstetrícia foi diferente. Ela foi dividida em 02 etapas, onde
houve 01 professor para ministrar cada uma. Na Reprodução, pode-se conhecer a fisiologia da
reprodução animal, os principais fatores condicionantes da mesma e como a controlar, ou
seja, manejo reprodutivo.
Em Obstetrícia, o objetivo era conhecer as principais patologias do aparelho genital
feminino, da gestação e do parto (parto normal ou distócico), preparação para a cesariana e
Neonatologia. Como método de avaliação, cada professor fez 01 teste teórico-prático (50%)
sobre a sua matéria lecionada.
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E a disciplina Organização e Gestão de Empresas foi surpreendente, esta é,
simplesmente, essencial na vida profissional do médico-veterinário que pretende abrir o
próprio negócio. Pois, com ela, pode-se conhecer os principais processos de gestão e as
tarefas do gestor no contexto empresarial; ler, interpretar e analisar a informação
contabilística; calcular e interpretar indicadores de gestão e, com base nestes, analisar a
situação econômica e financeira das empresas; efetuar a gestão interna dos materiais
consumíveis utilizados no processo produtivo; conhecer as teorias e instrumentos utilizados
no marketing; desenvolver a capacidade de liderança e relações interpessoais; pensar
estrategicamente; identificar ameaças e oportunidades do ambiente externo da empresa; e
detectar pontos fortes e fracos do ambiente interno e formular estratégias.
Quanto ao método avaliativo, consistiu em 02 provas escritas (90%) e 01 trabalho
prático (10%).
Notaram-se diferenças e semelhanças do ensino português com o brasileiro. Todas as
disciplinas possuem suas aulas práticas e com avaliações. Alguns professores levavam os
alunos para conhecer a cidade, no caso Bragança e outros pontos de Portugal, através das
aulas de campo e atividades extraclasses.
As aulas teóricas eram expositivas, isto é, transcorriam normalmente com as
considerações dos professores; Estes geralmente utilizavam slides e havia poucas
intervenções por parte dos discentes.
Participação em atividades culturais e de integrações realizadas durante a mobilidade

A Instituição fez uma reunião com alunos oriundos do Brasil e México no primeiro dia
de aula, para apresentar as instalações principais e básicas do Instituto e sobre a organização
do mesmo. Na oportunidade, houve distribuição de mapas do IPB e de Bragança, bem como
calendários, chaveiros, vales para entradas gratuitas nos pontos turísticos da cidade e etc.
Também foi aberto um espaço para que cada intercambista se apresentasse, o que permitiu a
integração entre brasileiros de cada região do país. Estudantes das regiões Sul e Sudeste
estavam em maior número e possuíam representantes de quase todos os estados. Enquanto
que as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte estavam em menor número. Da região Norte,
estavam com estudantes em Bragança, apenas os Estados do Amazonas (IFAM) e Rondônia
(IFRO), sendo que os últimos foram a estágio curricular com alunos desde o ensino médio à
graduação.
Outras entidades associadas ao IPB organizavam eventos destinados aos ERASMUS
(que são os intercambistas dentro dos países europeus), mas os que estão inseridos no
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programa de mobilidade internacional também entram neste grupo; São recepções aos
ERASMUS, encontros em boates, jantares, Ceia de Natal, visita guiada por pontos turísticos
de Bragança e até de outras cidades do país. Esses ambientes favorecem o contato com
estudantes de diversas nacionalidades como: Romênia, Argélia, Grécia, Turquia, Síria, Nepal,
México, Peru, Estônia, Suécia Tunísia, Polônia, Lituânia, Republica Tcheca, Ucrânia, Angola,
Marrocos, Azerbaijão, Geórgia, China, Japão, Índia, Cabo-Verde, Somália, São Tomé e
Príncipe, França, Itália, Espanha, Dinamarca, Suíça e Brasil.
Por frequentarem os mesmos locais e muitas vezes estarem tendo as mesmas
experiências, os alunos estrangeiros possuem mais afinidades entre os que estão realizando a
mobilidade internacional do que com os alunos nativos, neste caso, os portugueses.
CONCLUSÕES
Em síntese, o intercâmbio em Portugal foi uma experiência singular, principalmente
pelo acolhimento, admiração, qualidade de ensino, culturas, histórias e lugares magníficos
para ampliar conhecimentos e interações transculturais da academia.
Ademais, o intercâmbio acadêmico na área de Medicina Veterinária ainda é uma
modalidade pouco explorada no que concerne à pesquisa, ensino e extensão. Porém, aos
poucos, vem conquistando sua devida importância.
Por isso, o intercâmbio acadêmico e cultural realizado no espaço geográfico de um país
ibérico caracterizou-se como uma oportunidade de aperfeiçoamento pessoal, profissional e
teórico-científico durante a graduação.
Por conseguinte, foi um momento de construção da personalidade, de aquisição de
valores sociais e culturais, de contato com pessoas diferentes e do desenvolvimento de
habilidades didáticas, pedagógicas e interpessoais. Além disso, a vivência com novas teorias,
novas formas de formação do médico-veterinário e como o mesmo integra a equipe
multiprofissional, constituem ganhos em longo prazo, agregando fatores que certamente,
estimularão constantes mudanças.
Espera-se, assim, contribuir no sentido de maior incentivo e agregação desta
modalidade de ensino durante os cursos de graduação, com vistas a aperfeiçoar a formação
acadêmica para além das disciplinas e estágios internos aos currículos pedagógicos dos
institutos federais, consolidado saberes e inovações, por meio do intercâmbio internacional.
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BULLYING: A VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADA NO ESPAÇO DE
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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido partindo da análise literária sobre a temática
bullying, apresentando discussões acerca da violência praticada no contexto escolar,
ressaltando o papel exercido pela família e pela escola, identificando os tipos de agressores e
vítimas, principais fatores de influência na formação do comportamento agressivo, incluindo
a mídia envolvida nesse tipo de violência, principais conceitos e problemáticas. O objetivo do
trabalho é possibilitar a apreciação de diferentes percepções relativas a esta temática,
esclarecendo-o, e problematizando-o de forma sistemática. O texto apresenta um convite à
comunidade escolar para desenvolver ações preventivas, educativas e de controle, no intuito
de investigar para compreender o bullying como meio primário para minimizar as causas e,
portanto, os efeitos. É preciso que escola e família estejam atentas à convivência dos
educandos e filhos para que não haja neles interferência na sua formação integral.
Palavras–chave: Bullying, Escola, Família, Sujeito.

BULLYING: institutionalized violence in the learning space
ABSTRACT: This work was developed starting from the literary analysis on the subject
bullying, with discussions about violence in schools, highlighting the role played by the
family and school, identifying the types of offenders and victims, the main factors of
influence on the formation aggressive behavior, including the media involved in such
violence, key concepts and issues. The objective is to enable the appreciation of different
perceptions relating to this subject, clarifying it and questioning it systematically. The text
presents an invitation to the school community to develop preventive, educational and control,
in order to investigate to understand bullying as a primary means to minimize the causes and
therefore the effects. It is necessary that school and family are attentive to the coexistence of
students and children to them there is no interference in their comprehensive training.
KEYWORDS: Bullying, School, Family, Subject

INTRODUÇÃO
A construção deste trabalho parte da necessidade de refletir com a comunidade escolar
sobre o caráter humano e as atitudes que por ele são instigadas, de maneira que esta reflexão
nos leve a propor medidas de intervenção sócioeducacionais que por si transformem as
relações entre os estudantes e promovam no âmbito estudantil uma vivência harmoniosa e
agradável.
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Aramis Lopes Neto, pediatra brasileiro, fundador da ABRAPIA41, importante teórico
nacional sobre a violência na escola, e um dos percussores das campanhas que divulgaram
este fenômeno na última década, afirma que o bullying perpassa o assédio moral e físico, é
também, a difamação, a exclusão, os preconceitos e intolerâncias, a humilhação pública ou
provocações perpetuadas pelos colegas, afetando a autoestima e a saúde emocional dos
vitimados.
Não devemos desprezar fatores históricos, culturais, políticos, familiares, etc, estes
fatores influenciam todas as instituições de ensino. Não podemos, jamais, tentar compreender
o bullying como consequência de um fator único, nem como ocorrências particuladas dadas
pelo acaso. O ato é sempre um ponto de unificação: tal quais as raízes de uma árvore
desembocam todas no caule, nenhum ato pode ser analisado somente em si, devem ser
retomadas as fontes que retrocedam à procura daquelas raízes, sem as quais o tronco jamais
existiria. Seguindo este raciocínio, é facilitada a compreensão de que uma árvore não é
composta só de caule, possui as raízes, e igualmente, possui folhas, possui frutos, possui uma
fotossíntese que alimenta algo vivo, uma sombra e uma copa que o esconde. Tais percepções
valem para o agressor tanto quanto para o agredido. É necessário questionar-se “Que
sentimentos vivos escondem-se nesta árvore?”.
Nos diversos tipos de violência escolar são refletidas as violências maiores, sociais e na
escola também se cria novas práticas de violência que adentram a sociedade. Lopes Neto
(2005) afirma que no bullying, o mundo externo é reproduzido no interior da escola, que
deixa de ser um lugar harmonioso, abrindo brechas para o estabelecimento da violência, do
sofrimento e do medo. O bullying é um fenômeno escolar global, extremamente complexo e
de difícil compreensão, pois surge na realidade cotidiana e retorna a ela de maneira ainda
mais desastrosa. Porém, se pudermos superar este desafio que ameaça o corpo da comunidade
escolar e entender de onde vem e como se apresenta essa violência, nas suas mais variadas
formas, teremos então, o alvo certo para enfrentar esse grave problema social e realizar ações
concretas e contínuas de educação, capazes de erradicar os atos e seus danos.
A origem da palavra vem da língua inglesa, Bull, “é um termo utilizado para designar
uma pessoa cruel, intimidadora e/ou agressiva” (GUIMARÃES, 2009). O ato “ocorre quando
um ou mais alunos passam a perseguir, intimidar, humilhar, chamar por apelidos cruéis,
excluir, ridicularizar, demonstrar comportamento racista e preconceituoso ou, por fim, agredir
fisicamente, de forma sistemática, e sem razão aparente, outro aluno” (RAMOS, 2008, p.1).
41

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à infância e à adolescência.
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Essas agressividades acontecem de maneira sutil e quase imperceptível, diferenciando-se de
outros tipos de violência mais explícitos que são, de longe, identificados com maior
facilidade. Muito do que acontece, pode ser tolerada pela escola ou até mesmo pelos próprios
vitimados, sendo considerada uma “brincadeira”, ou algo “normal”, “comum”, “coisa de
criança”, ou “normal da idade”, que “sempre aconteceu” e destas formas são banalizados e
tornam-se paulatinamente, um problema cada vez mais sério e com consequências
irreparáveis.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente projeto se fundamenta basicamente em pesquisa bibliográfica desenvolvida a
partir dos diversos estudos, que desde 1990, apontam o crescimento da violência nas escolas,
de forma interpessoal, em que as ameaças e agressões verbais são as principais formas, sendo
este, um fenômeno complexo que necessita ser compreendido desde as origens. O tema tem
sido retratado com muita preocupação ultimamente por afetar de forma, cada vez mais
violenta, a integridade daqueles que são agredidos. Na primeira década de 2000 o fenômeno
do bullying ganhou projeção na mídia nacional e internacional, sendo largamente difundido
nos meios digitais, com a criação de inúmeros sites na internet sobre a temática – a palavra
bullying retorna no buscador Google cerca de 12 milhões de páginas, sendo que apenas 2,5%
delas são de sites em língua portuguesa. No Brasil o fenômeno é objeto de poucos estudos e,
apenas recentemente, uma pesquisa nacional promovida pelo Ministério da Educação abordou
o tema, ainda que de forma indireta.42
O bullying vitimou incontáveis crianças e adolescentes e criou outros incontáveis
agressores sociais, porém, só passou a ser discutido recentemente, mas não surgiu agora, é
antigo, porém, desconhecido. Talvez tenha se tornando mais visível e se proliferado
intensamente devido a pouca atenção dada pela família do século XXI, o distanciamento
promovido entre as relações e o crescente acesso às mídias que propagam constantemente
cenas de violência e preconceitos que são reproduzidas no dia-a-dia em realidades diferentes.
Dessas mídias, podemos destacar os filmes, os seriados de TV, a internet e os programas
jornalísticos. Por outro lado, a mídia também influenciou a discussão deste tema e deu maior
repercussão e destaque aos casos dessa natureza.
O que podemos observar com muita frequência, é que lamentavelmente há um
despreparo profissional por parte de muitos educadores para agir e coibir práticas como as do
42

Ministério da educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Fundação
Instituto de pesquisas econômicas. Estudo sobre as ações discriminatórias no âmbito escolar. São Paulo, 2009.
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bullying e que, esta prática é vista, quase sempre como um ato de indisciplina contra as regras
acadêmicas e quase nunca observado do ponto de vista psicológico. Exatamente por estes
motivos apresentados, faz-se necessário a existência de acompanhamentos e métodos que
ultrapassem uma jurisprudência incapaz de compreender a complexidade e subjetividade dos
sistemas humanos e comecem a repensar seus modelos de intervenção, que julga, e pune os
atos, sem atentar-se para as causas.
[...]o bullying começa frequentemente pela recusa de aceitação de uma diferença,
seja ela qual for, mas sempre notória e abrangente, envolvendo religião, raça,
estatura física, peso, cor dos cabelos, deficiências visuais, auditivas e vocais; ou é
uma diferença de ordem psicológica, social, sexual e física; ou está relacionada a
aspectos como força, coragem e habilidades desportivas e intelectuais (FANTE,
2005, p. 62-63).

O problema nasce na individualidade do agressor, de forma intrapessoal, por meio das
influências externas, e é ali que o bullying deve ser tratado, para que depois seja considerado
público, interpessoal, sendo que sua origem antecede os seus resultados. O que torna esse
problema anterior às relações interpessoais é um problema maior ligado à constituição de
“quem eu sou”, ou até mesmo de “quem eu desejo ser” (TOGNETTA, 2005).
Pessoas que sofreram com as prepotências dos adultos de seu convívio, dependem
frequentemente em sua fase adulta de serem dominados por outras pessoas ou de
reproduzirem o que aprenderam e dominarem outras pessoas para sentirem-se felizes
(PIAGET, 1952). Estas pessoas, geralmente, não conseguem admitir erros, não permitem que
os outros estejam certos, dependem da sensação de superioridade diante dos outros membros
do seu grupo, e quando enxergam pessoas que se destacam tanto quanto elas, inclinam-se para
um estado de guerra constante em que o outro se torna o alvo que deve ser “eliminado”, ou
conquistado e que deve apoderar-se de suas habilidades, retratando neste “alvo” tudo aquilo
que o agressor ver como ruim. O agressor geralmente nega, para ele não há nada de errado,
aliás, ele não consegue admitir que esteja errado, nega que tenha o outro como alvo, que sinta
vontade de ocupar o seu lugar e que sente algum tipo de inveja daquele que é sua vítima. Para
o agressor sempre há uma motivação que o torne mais correto e justifique suas práticas de
agressão dentre as quais podemos destacar as estereotipagem, a competição, as discriminações
raciais, de gênero e opção sexual, diferenças política e religiosa.
E quanto às vítimas, essas poderão desenvolver, em velocidades e períodos que variam
de indivíduo para indivíduo, algum tipo de depressão, histerismo, neuropatia, dificuldade de
fazer escolhas e dificuldade de saírem do papel de vítima mesmo com o passar do tempo e
manter estas características nos seus relacionamentos (FANTE, 2004). Os indivíduos que são,
Artigos

Ciências Humanas

13043

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

agredidos de algumas dessas formas, perdem sua autoconfiança, autoestima, concentração;
tem maior dificuldade em futuras relações pessoais na vida adulta e dificuldades de aquisição
de novos conhecimentos. FANTE (2004) cita um exemplo claro das consequências invisíveis
e de longo prazo do bullying:
Em Janeiro de 2003, Edmar Ap. de Freitas, 18, invadiu a escola onde estava
estudando, no município de Taiúva-SP, com um revolver na mão. Ele feriu
gravemente cinco alunos e em seguida matou-se. Obeso na infância e adolescência,
ele era motivo de piada entre os colegas. Em Remanso, Bahia, em Fevereiro de
2004, um adolescente de 17 anos, armado com um revolver matou um colega e a
secretária da escola de informática, onde estudou. O adolescente foi preso. O
delegado que investigou o caso disse que o menino sofria algumas brincadeiras que
ocasionavam certo rebaixamento de sua personalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Classificações dos tipos e dos envolvidos
As atitudes do agressor são as mesmas, em tempos e grupos diferentes. Podemos
destacar algumas características principais: a) Ele não tem grupo fixo: Nenhuma pessoa
consegue ser vítima por tanto tempo, os seguidores do agressor, geralmente, o abandonam, ele
perde o controle e tem de mudar de grupo, onde todo ciclo se repete. b) Pode esconder, mas
no fundo, ele se sente sozinho, isolado, e não querido, um fracasso mesmo que tente não
demonstrar isso, sobrepondo-se às outras pessoas.
Há uma predominância do sexo masculino entre os agressores, cerca de quatro vezes
mais do que as meninas; entre as vítimas, porém, não há diferenças de gênero, entre o sexo
feminino, o bullying se dá de maneiras mais sutis.
Segundo Martins (2005) o bullying pode ser direto ou indireto. O direto acontece
quando as vítimas são atacadas diretamente (apelidos, agressões físicas, roubos, ameaças,
ofensas verbais, expressões ou gestos), Martins divide a agressão direta em dois subgrupos: o
direto físico e o direto verbal. Já o indireto acontece quando as vítimas estão ausentes
(difamação) ou quando o desejo de agredir não é expresso (indiferença, isolamento). Todos os
alunos são afetados negativamente, sem exceção, passando a experimentar sentimentos de
ansiedade e medo, segundo a ABRAPIA.
Segundo Silva, porém, existem mais classificações para o bullying, elas são: Verbal,
Psicológico, Sexual, Físico ou Material, Cyberbullying. O verbal consiste nas mais diversas
formas de utilização das palavras como meio de agressão (insultar, ofender, xingar, colocar
apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas). O Psicológico, Moral ou Relacional, como é
citado por alguns autores, usa como arma, as relações, neste tipo, as pessoas são excluídas dos
grupos sociais, ou sofrem com difamações e fofocas que maculam sua imagem, sofrem
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humilhações, ridicularizações, são ignoradas, chantageadas, discriminadas, perseguidas,
irritadas. O bullying sexual é caracterizado pela utilização de comentários explicitamente
desrespeitos, insinuações, assédio ou até mesmo, contatos com o corpo da vítima. Como
físico, podemos destacar atos como furtar ou destruir pertences, bater, espancar, empurrar,
ferir,beliscar, roubar, etc. O cyberbullying ou bullying virtual nasceu junto com o acesso em
massa às tecnologias das redes sociais, como o Orkut, Twitter, Facebook, Whatsapp,
Instagram, entre outros. Estas classificações são encontradas em autores como Fante (2005),
Lopes Neto (2004), Pereira (2010) e Silva (2010), do qual a classificação apresentada foi
retirada, pois é o único que enquadra o ambiente virtual no tema do bullying.
Em sua definição SILVA (2010), apresenta a existência de normalmente 3 tipos de
pessoas envolvidas nos casos de bullying:
1) O espectador é aquele que presencia as situações e não interfere, por sentir-se inseguro ou
alheio ao problema. 2) A vítima é geralmente, não dispõe de muitas habilidades para reagir,
vão desde pessoas dificuldades emocionais à pessoas fortes e envolvidas socialmente que
chama anteção do agressor. 3) O agressor impulsivo possui tendências maiores à agressão. O
agressor dissimulado possui uma compreensão avantajada do que acontece, age de forma sutil
e manipulam outros colegas que executam seus planos. Neste último caso, o conhecimento e a
comunicação são as suas principais armas.
Para Fante (2005), existe uma diferenciação dos papéis e da atuação de cada envolvido
e eles podem ser divididos nestes grupos: a) Intimidadores: líderes e seguidores; b) vítimas:
passivas (não consegue se impor), provocadoras (revida a agressão de forma ineficaz) ou
agressivas (transfere a violência); c) não participantes: os que reforçam os ataques; os que
defendem os colegas; os que buscam ajuda e os que apenas observam.
Ter estrutura familiar não significa ter valores tais como a compreensão e a aceitação à
pluralidade. Um pai pode transmitir muitos ensinamentos ao seu filho, ser carinhoso e
dialogar sempre com ele, manter uma relação afetiva muito forte e mesmo assim ser racista,
pregar o ódio ao feminismo, homossexualismo ou ideologias parecidas. Esses preconceitos e
intolerâncias transmitidos aos filhos também pode gerar agressores tanto quanto as marcas da
violência familiar, opressões e o autoritarismo em casa. Assim também, estudantes de alto
desempenho, boas notas, vasto conhecimento, podem adquirir atitudes bully a partir de
sentimentos, tais como a inveja e o ciúme. Estes dois tipos de agressores, geralmente irão
praticar uma espécie de bullying mais imperceptível: o bullying psicológico, nascendo do
preconceito às diferenças religiosas, étnicas, raciais, sexuais ou da forte interferência dos
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sentimentos em suas ações. Esse tipo de agressor, provavelmente agredirá utilizando seu
conhecimento e sua linguística com exclusões, depreciação, boatos e insultos.
Famílias das vítimas também incitam para que eles revidem o ataque, mantenham a
honra, o que em partes, é compreensível, por outro lado se esse sentimento for alimentado de
forma excessiva pode tornar o problema ainda maior enquanto deveria partir desta família o
discernimento, portanto racional, dos fatos e tentar resolver os problemas de forma mais
próspera, chamando atenção exatamente para o problema psicológico que há por trás do
bullying.
E qual o papel das instituições de ensino? É dever da escola de incentivar que os pais
acompanhem o desempenho e as relações de seu filho na escola e exterior a ela, pois o
bullying reflete a essência psíquica da pessoa. A ação escolar pode também ser fundamentada
em um monitoramento mais extensivo, um acompanhamento psicopedagógico mais profundo
e a construção de parcerias que ajudem na elaboração de campanhas de conscientização e
prevenção. Deve-se na instituição, promover ações que vão desde a prevenção, a formação
dos funcionários, o levantamento de dados, reivindicação do acompanhamento das famílias,
assistências para conceber no ambiente, uma cultura de paz e autenticidade da pessoa, o
reconhecimentos das diferenças, a aceitação, o respeito e as limitações.
As estratégias que tem mostrado maior eficácia são aquelas que visam à conscientização
dos profissionais e dos pais quando à existência do problema; treinamento de professores de
como agir diante desta situação (FANTE, 2005). Pelo diálogo, é possível fazer com que o
indivíduo (agressor ou agredido) apreenda a real percepção dos fatos e possa refletir sobre
seus atos. Porém, costuma-se confundir o que é realmente um diálogo, ele precisa ser
plurilateral para ser concreto, não pode partir somente do adulto.
O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. Deve haver autoridade na
relação pai-filho e professor-aluno, mas a verdadeira autoridade é conquistada com
inteligência e amor. Pais que beijam, elogiam e estimulam seus filhos desde
pequenos a pensar não correm o risco de perdê-los e de perder o respeito deles. Não
demos ter medo de perder nossa autoridade, devemos ter medo de perder nossos
filhos (CURY, 2003, p. 98).

Essa relação de autoridade e confiança é alicerçada em uma relação positiva de
reciprocidade que dê ao individuo a possibilidade de escolha. Escolha por parte do acusado,
de não cometer novamente o ato. Escolha por parte da vítima, de libertar-se de suas cadeias e
medos e construir também nela, por mais difícil que seja atitudes saudáveis de reintegração do
outro. Escola e família devem aliar-se, adotar medidas, intervirem, proporcionar com as
famílias, momentos e ações para difundir harmonia no espaço escolar. Reconhecer
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sentimentos implica a descoberta de que as ações humanas são movidas por uma energia que
nos leva muitas vezes a não agir bem (TOGNETTA, 2005).
Todos devem estar de acordo com o compromisso de que o bullying não será mais
tolerado. As estratégias utilizadas devem ser definidas em cada escola, observandose suas características e as de sua população. O incentivo ao protagonismo dos
alunos, permitindo sua participação nas decisões e no desenvolvimento do projeto, é
uma garantia ainda maior de sucesso. Não há, geralmente, necessidade de atuação de
profissionais especializados; a própria comunidade escolar pode identificar seus
problemas e apontar as melhores soluções [...] Enfim, é fundamental que se construa
uma escola que não se restrinja a ensinar apenas o conteúdo programático, mas
também onde se eduquem as crianças e adolescentes para a prática de uma cidadania
justa. (LOPES NETO, 2004, n.p.)

O educador é um profissional que pode interagir na prevenção e resolução dos
problemas ocasionados na escola. Observar com atenção o comportamento dos alunos deve
ser o primeiro passo, dentro e fora de sala de aula e perceber se há deficiências individuais no
rendimento escolar. Argumenta Tiba (2002) incentivar a solidariedade e generosidade e o
respeito às diferenças, através de conversas, trabalhos didáticos e até campanhas de incentivo
à paz e à tolerância.
A escola sozinha não consegue conter as violências sem a participação,
envolvimento e compromisso da família, sem o apoio de instituições que asseguram
os direitos de crianças e adolescentes, sem o comprometimento efetivo de governos
na criação de políticas públicas e aplicação de investimentos em projetos concretos –
que ofereçam oportunidades de mudanças significativas na vida de crianças e
adolescentes -, na capacitação de profissionais de educação, saúde, assistência
social, operadores do direito, dentre outros, para o desenvolvimento de programas
preventivos eficazes. (FANTE, 2013, n.p.).

Segundo Fante, há no Brasil um movimento contrário ao bullying, mas ainda é preciso
compreender que esta é uma das várias faces da violência cotidiana e que há uma invasão de
outros tipos de violência por meio das mídias e tecnologias. Por fim, enfrentar a violência não
é tarefa fácil. A violência, segundo ela, é um fenômeno social complexo e multifatorial que
não poderá ser superado pela escola, de forma isolada.
CONCLUSÕES
As sequelas do bullying são inúmeras, provoca uma cadeia de complicações para o
agressor, a comunidade escolar e principalmente para a vítima. Entre as ocorrências estão a
dificuldade de aprendizagem e o desinteresse, baixo rendimento e evasão escolar, quadros de
depressão, ansiedade, transtornos psicológicos e até mesmo assassinatos e suicídios.
Histórico de violência familiar, preconceito ou negligência dos pais em relação à vida
de seus filhos e consequentemente, a falta de amparo afetivo, podem influenciar no
comportamento da criança e do adolescente. Todos os tipos de maus tratos entre colegas, são
Artigos

Ciências Humanas

13047

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

muitas vezes, interpretados como brincadeiras e levados a sério somente quando se tornam
mais graves.
O corpo docente da escola deve estar atento à todos esses problemas para manter o
clima de paz na instituição, transformando-a em um local seguro e saudável, que valorize a
interação e o respeito e que garanta a todos qualidade educacional sem interferências de
problemas dessa natureza. Essas violências acontecem em um espaço que deveria ser de
aprendizado e integração. É preciso criar medidas que auxiliem no controle combate e
prevenção à esse grave problema e formas de acompanhamento das famílias e dos envolvidos.
É nossa responsabilidade, perceber hoje, as possibilidades do amanhã, pois nossas atitudes
são refletidas de maneira singular, nenhuma atitude tomada ficará em vão, todas geram efeitos
significantes, pois somos todos, parte de uma teia de relações, vivendo da interdependência.
Um gesto negativo gera uma cadeia de negatividade, assim também, nossas atitudes positivas
estabelecerão um bem contínuo, imensurável, uma rede de paz.
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RESUMO: A Educação Ambiental tem a preocupação de promover a sensibilização para o
desenvolvimento de uma nova postura ética com relação à natureza. A Escola pode utilizar de
várias estratégias para desencadear uma proposta de projeto de Educação ambiental. A aula de
campo, que se caracteriza por um movimento para um ambiente diferente do espaço escolar,
é uma estratégia pedagógica muito enriquecedora e diferenciada; as trilhas ecológicas são
exemplos de aula de campo voltadas para o estudo sobre o meio ambiente e de discussões
ambientais. Nosso trabalho teve como objetivo promover um levantamento bibliográfico que
apresentasse um panorama do uso de trilhas ecológicas em educação ambiental. Para tanto,
partimos da descrição do papel da Educação ambiental, da importância das atividades de
campo e das trilhas ecológicas, os tipos de trilhas e algumas descrições do uso pedagógico de
trilhas no Brasil. Concluímos que as trilhas ecológicas podem ser espaço de grande utilidade
pedagógica em projetos de Educação ambiental, prestando-se ao desenvolvimento de
atividades que busquem a interdisciplinaridade e o despertar do senso crítico dos cidadãos
frente aos problemas ambientais.
Palavras–chave: educação ambiental e trilhas; trilhas ecológicas; trilhas e educação.

WALKING AND LEARNING: CONSIDERATIONS ABOUT THE USE
OF NATURE TRIALS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
ABSTRACT: Environmental education is concerned to promote awareness of the
development of a new ethical posture with respect to nature. The school can use various
strategies to trigger a proposed environmental education project. The class field, which is
characterized by a move to a different environment from the school environment, is a
pedagogical strategy very enriching and differentiated; ecological trails are field class
examples focused on the study of the environment and environmental discussions. Our study
aimed to promote literature to present an overview of the use of nature trails in environmental
education. The starting point was the description of the role of environmental education, the
importance of field activities and nature trails, the types of trials and some descriptions of the
pedagogical use of trails in Brazil. We conclude that the ecological trails can be great
educational utility space in environmental education projects, paying to the development of
activities that seek interdisciplinary and critical sense of awakening citizens face to
environmental problems.
KEYWORDS: environmental education and trails; nature trails; trails and education
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INTRODUÇÃO
A Educação ambiental (EA), instituída na década de 70, vem sendo um importante
campo pedagógico voltado para a superação da crise ambiental. Por meio das diversas
atividades possíveis de EA podem-se promover vivências e reflexões capazes de aumentar a
sensibilização ambiental, no intuito de incentivar a tomada de consciência dos discentes e
comunidade escolar para uma atuação mais ambientalmente correta. Além disso, pode-se
promover a criticidade, no sentido de que tais discentes, tenham sempre uma visão mais
integrada e global dos problemas ambientais, sendo capaz de intervir na sua realidade local,
relacionando-a também, reflexivamente, com a realidade global em que estamos mergulhados.
A percepção desta realidade nos fez querer refletir sobre a importância de se trabalhar
com trilhas ecológicas na educação ambiental. O uso de trilhas vem ampliar os horizontes da
prática pedagógica, quando coloca os alunos em pleno contato com a natureza, fazendo-os
perceber que fazem parte dela. É também uma forma educativa dinâmica, pois amplia o
espaço da sala de aula e coloca o aluno como sujeito ativo, reflexivo e transformador.
Nesta perspectiva, o conteúdo do nosso trabalho objetiva fazer uma análise sobre o uso
de trilhas ecológicas como espaço pedagógico em projetos e práticas de Educação ambiental.
Para tanto, partimos da descrição do papel da Educação Ambiental e sua importância na
superação/mitigação da crise ambiental, da importância das aulas de campo, do uso das trilhas
ecológicas em si, enfocando também os diferentes tipos de trilhas e a descrição do uso de
algumas trilhas específicas em projetos de Educação ambiental no Brasil, enfatizando os
ganhos pedagógicos associados a esta atividade.

MATERIAL E MÉTODOS
A opção feita em nosso trabalho foi o da pesquisa bibliográfica, executada a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, e páginas da rede mundial de computadores. Os
trabalhos embasados unicamente na pesquisa bibliográfica, como o nosso, procuram
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos
prévios a respeito dos quais se procura refletir e gerar conhecimento novo (OLIVEIRA et al.
2007).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Educação ambiental e sua importância na discussão da crise ambiental
A Educação ambiental teve seus princípios básicos instituídos na Conferência
internacional de Tbilisi, em 1977 (BRASIL, 1997). De lá para cá, este campo pedagógico se
estruturou como área de atuação fundamental para promoção da reflexão acerca da crise
ambiental, propondo-se a levantar questionamentos não só sobre as mudanças de atitudes
individuais possíveis, mas também sobre a concepção filosófica do binômio crescimento
econômico/desenvolvimento, contribuindo, assim, para uma formação política dos atores
envolvidos no processo, no sentido de sua contribuição ativa/reflexiva na busca
sustentabilidade ambiental.
No art. 1°, capítulo I da lei número 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental e a
política nacional de Educação ambiental destaca-se que a educação ambiental:
“É um processo por meio do qual o indivíduo e a
coletividade

constroem

conhecimentos,

valores

habilidades,

sociais,

atitudes

e

competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade”.
Aula de campo como estratégia metodológica para Educação Ambiental
A aula de campo pode contribuir muito para a formação dos alunos em projetos e ações
de educação ambiental, pois indo além da sala de aula, os alunos podem explorar novas
vivências e ampliar seus horizontes espaciais e perceptivos. Por meio desta atividade os
alunos podem desenvolver diversas habilidades, como: observar, anotar, analisar, confrontar e
opinar. Muitas destas habilidades são importantes no desenvolvimento de uma formação
científica, base para a compreensão e formação em todos os campos de conhecimento.
Sobre essa temática, Silvestre (2009) reforça ainda que:
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“....o trabalho de campo não deve ser visto como um fim
mais sim como um meio, para elucidar a teoria vista em
sala de aula e elencar novas indagações ao retornar à sala
de aula. Ademais, outros valores de grande relevância
são acrescidos, como cooperação na realização de
trabalhos em equipe, gosto pelo estudo e pela
investigação, desenvolvimento da sensibilidade e da
percepção. Estreitamento das relações professor–aluno e
aluno–aluno e das relações entre comunidade acadêmica
e meio ambiente”.
Percebemos a importância dada à atividade de campo como forma de aprimoramento da
socialização na comunidade escolar, o que pode melhorar a autoestima do aluno, a sua
desenvoltura comunicativa e o cooperativismo escolar.
Dessa maneira, nos projetos de educação ambiental, deve-se oferecer aos alunos a maior
gama possível de atividades diferenciadas, como a aula de campo, por exemplo, de modo que
eles não fiquem restritos somente aos conteúdos da sala de aula, mas consigam relacionar
estes conhecimentos acadêmicos ao mundo real que está lá fora.
Uso de trilhas ecológicas em educação ambiental
Trilhas ecológicas são conceituadas como caminhos demarcados em áreas naturais que
propiciam a vivência ambiental, o resgate histórico, cultural e os fenômenos locais
relacionados à ecologia de dado bioma (SILVA et al, 2012).
As trilhas podem ser verdadeiros laboratórios vivos onde ocorrem as experiências do
público que permitem questionar e interagir com o ambiente e provocar o interesse e a
consciência ecológica. As trilhas ecológicas são, assim, uma importante ferramenta para o
desenvolvimento de uma sensibilização ambiental, pois através do contato direto com um
bioma pode-se apresentar as diversas espécies nativas da localidade ou região, mostrar sua
importância ecológica e a importância de se conservar a biodiversidade daquele ambiente.
Por outro lado, as trilhas também facilitam o contato do homem com o ambiente
natural, pois passamos a maior parte de nossa vida em ambientes “artificiais”, ou seja, aqueles
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ambientes modificados pelo homem, como as cidades. Quando participamos de trilhas
notamos que a natureza é o nosso viver, o nosso respirar e que não podemos prescindir dela.
Desta forma, desenvolvemos nossa sensibilidade e percebemos a importância dos ambientes
naturais, ampliando nosso respeito aos demais seres vivos e refletimos sobre a possibilidade
de convivência com tais ambientes, sob uma perspectiva da sustentabilidade ambiental.
Tipos de trilhas ecológicas: autoguiada, interpretativa e sensitiva.
As trilhas autoguiadas existem para facilitar o percurso das pessoas que fazem a
visitação sem a presença de um guia. Assim, recursos visuais e gráficos indicam a direção a
seguir, os elementos a serem destacados (árvores nativas, plantas medicinais, ninhos de
pássaros etc) e os temas desenvolvidos (mata ciliar, recursos hídricos, etc). Podem ser
autoguiadas através de placas numeradas ou por meios escritos ou visuais dispostos na trilha
(OLIVEIRA & BLOOMFIELD, 1999).
As trilhas interpretativas correspondem a um trajeto onde se busca interpretar e
compreender as características naturais do ambiente. É importante que seja estimulada a visão
perceptiva do visitante. No contato direto o homem primeiro sente a natureza com todos os
seus sentidos para depois descrever. Dias (2014) nos diz que: “O indivíduo se sentindo
integrado ao ambiente natural fica mais disposto a refletir sobre suas responsabilidades no
quesito conservação, e então busca mudanças de atitudes em seu cotidiano”.
A trilha interpretativa proporciona diversas experiências, tanto individuais como
coletivas. A reflexão nos torna mais críticos, fazendo-nos aprender a valorizar o ambiente e a
criar uma mentalidade mais voltada para a conservação e preservação do meio. Tudo isso se
reflete tanto na vida pessoal como coletiva, já que o indivíduo aprende e repassa para os
outros, seja na família, no trabalho e em outros espaços de convivência.
A trilha sensitiva é um instrumento de tomada de consciência e de sensibilização
ambiental, de modo que o indivíduo não use a visão. Para apreciar a paisagem e entender a
natureza, o visitante usa o tato, o olfato, a audição e até mesmo o paladar, quando descobre
um sabor de uma fruta que nunca tinha sentido. De tudo que é vivenciado, ele vai extrair o
seu conceito do que é natureza, qual a relevância para a nossa vida, o que ela vem sofrendo,
como o homem se relaciona com a natureza e se é uma relação de cuidados ou de satisfação
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dos seus próprios interesses. A trilha sensitiva aproxima, assim, o homem da natureza
(CAVALCANTE & MOURA, 2014).
Outro aspecto a se destacar na trilha sensitiva é a possibilidade de a reproduzirmos
dentro da própria sala de aula. Para tanto, a lista de materiais usados é bastante ampla, como:
flores, cascalhos, galhos, plantas em vasos, folhas, lixos, frutas, sons de animais, sons de aves,
areia, etc. Quando os alunos percorrem esse ambiente eles sentem a natureza e podem
desenvolver um “estado sensitivo” adequado para iniciar uma discussão com os outros alunos
e com o professor, sobre os diferentes aspectos levantados ao longo da vivência.
Exemplos de alguns trabalhos que descrevem o uso de trilhas ecológicas em educação
ambiental.
Um bom exemplo de trabalho com Trilha se deu nos estabelecimentos escolares do
município de Apiacás/MT (ACORDI & PASA, 2014). Este trabalho foi realizado com alunos
de quatorze a dezessete anos e professores. Foi desenvolvida uma trilha ecoturística
interpretativa em um sítio local, para onde os alunos eram levados no intuito de conhecer a
fauna e a flora locais. Notou-se uma contribuição significativa no aprendizado referente às
disciplinas de geografia e biologia; verificou-se ainda a ampliação da curiosidade e do prazer
pela pesquisa. Aliado a isso, houve o uso tecnológico dos laboratórios de informática para
pesquisa bibliográfica sobre a fauna e flora, a localização geográfica do local, dentre outros
aspectos.
Segundo os professores, este tipo de atividade torna as aulas mais prazerosas e
participativas, principalmente para quem trabalha com adolescentes e jovens. Assim, as trilhas
ecológicas se mostram como um instrumento valioso, porque os educandos põem em prática
os conteúdos teóricos estudados em sala de aula, aprendem a trabalhar e discutir em grupos e
buscar soluções através do conhecimento e do contato direto com o objeto de estudo.
Na nossa região também temos exemplos do uso destas trilhas em Educação ambiental.
Estudantes de escolas públicas participaram de uma trilha ecológica na Estação Experimental
do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), unidades de pesquisa do Ministério da ciência,
Tecnologia e inovação que se localiza em Campina Grande (PB). Os alunos foram guiados até
a “trilha das umburanas”, nome atribuído devido às referidas plantas utilizadas para fazer
cercas vivas. Além disso, conheceram plantas como: Juazeiro, Catingueira, Pereiro,
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Mandacaru, Icó, Barriguda. Viram também pássaros, répteis, mamíferos e insetos sociais
(Cupins e Abelhas). Durante a atividade os alunos também conheceram formas de combater a
área de desertificação e tomaram conhecimento do cultivo de palmas, construção de
barragens, e sobre a preservação da raça bovina “pé duro”, nativa do semiárido (CLEMENTE,
2015).
Em nosso Estado, e mais especificamente na região de Mossoró, temos uma boa opção
de trilha como espaço pedagógico; trata-se da trilha dos polinizadores, situada na Estação
Experimental Rafael Fernandes da UFERSA no subdistrito de Alagoinha. Esta trilha surgiu
com o objetivo de mostrar a importância da manutenção da população das abelhas para a
polinização de plantas com flores e plantas economicamente relevantes.
A trilha dos polinizadores exibe vinte e seis espécies de árvores da Caatinga,
importantes para a manutenção das abelhas. O visitante tem o prazer de conhecer a riqueza de
espécies vegetais e suas florações e a interação das abelhas com as flores, entendendo assim
que é preciso manter o equilíbrio ecológico, para que ocorra a polinização, já que esse
fenômeno depende da atividade das abelhas e outros insetos (SILVA et al., 2014)
Recentemente, foi firmada uma parceria entre o IFRN/MO e a UFERSA para que haja
uma intensificação das visitas a tal trilha. Alunos do curso de Especialização em Educação e
contemporaneidade do IFRN/MO já visitaram esta trilha e confeccionaram roteiro de
visitação, como forma de avaliação na disciplina de Educação ambiental. A parceria
IFRN/UFERSA já conduziu também turmas de 3º ano do ensino médio da Escola Estadual
Abel Freire Coelho Nesta atividade, os alunos percorreram as oito estações de visitação
presentes nesta trilha, aproveitamento enormemente a vivencia para o aprendizado sobre a
ecologia e a economia da Caatinga e sobre as ameaças relacionadas as atividades antrópicas
sobre este bioma (AMARAL et al., 2016).
Os relatos dos professores e dos alunos visitantes da trilha ressaltam a importância desta
experiência pedagógica, no sentido de ampliação do conhecimento discente com relação ao
ambiente da Caatinga, da sua vegetação em particular, como também da sua biodiversidade
animal, representada pelas abelhas nativas (AMARAL & HRNCIR, 2016). Tais depoimentos
destacam também a importância da promoção de aulas de campo, no sentido de relacionar a
teoria das disciplinas acadêmicas com um mundo real, palpável, tornando a atividade muito
mais prazerosa, estimulante, instigante e geradora de aprendizados significativos.
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CONCLUSÕES
Enquanto revisão de literatura, entendemos que os objetivos deste trabalho foram
cumpridos, no sentido de mostrar a importância e a grande aplicabilidade das trilhas como
aulas de campo motivadoras, inovadoras, interdisciplinares e de desenvolvimento de grandes
reflexões sobre o meio ambiente e as agressões aos biomas. A nossa pesquisa pode ser
continuada, aprofundada e/ou complementada com uma análise sobre o uso pedagógico de
alguma trilha específica em nossa região, avaliando-se as impressões de professores e/ou
alunos sobre tal vivência.
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RESUMO: Desde a Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XVIII, o

sistema de produção capitalista se tornou dominante e soberano nas relações sociais, políticas
e trabalhistas. As transformações do capital – base do sistema econômico – vêm, durante toda
sua história, ocasionando diversas transformações também no meio social e nas transações
econômicas. Nesse sentido, o meio computacional também foi um forte catalisador para a
criação do chamado capital digital, o qual facilita grandemente a dinâmica econômica do
capitalismo global, outrora previsto pelo filósofo, sociólogo e economista alemão, Karl Marx.
Tendo em vista isso, observa-se a criação da criptomoeda Bitcoin como um grandioso
exemplo de como o capital se adapta ao contexto social no qual está inserido e com este
também se adapta ao próprio capital. O Bitcoin é um sistema de transações financeiras e
também uma moeda digital descentralizada, com baixíssimas taxas de transações e facilmente
transacionada entre países, representa, dessa forma, uma nova maneira de organizar a
economia, tirando este papel do Estado. O presente trabalho foi realizado a partir de uma
análise crítica e imparcial de diferentes pensadores acerca do tema proposto, consultando-se
livros a artigos científicos de diferentes épocas e pontos de vista, objetificando analisar de
forma racional as transformações que o capital pode sofrer e o surgimento e ascensão da rede
Bitcoin e como ela pode revolucionar o mercado mundial e a própria relação Estadoindivíduo, sendo uma possível arma contra a pobreza e facilitadora de transações comerciais
de pequenos negócios.
Palavras–chave: Capitalismo, Bitcoin, Criptomoeda, Sociedade.

DIGITAL CAPITAL: THE PROMISE OF THE BITCOIN
ABSTRACT: Since the Industrial Revolution occurred in the second half of the eighteenth
century, the capitalist production system became dominant and sovereign in social, political
and labor relations. The transformations of the capital - the base the economic system comes, throughout its history, causing many changes also occur in the social environment and
in economic transactions. In this sense, the computational means has also been a strong
catalyst for the creation of so-called digital capital, which greatly facilitates the economic
dynamics of global capitalism, once predicted by the philosopher, sociologist and German
economist, Karl Marx. In view of this, there is the creation of Bitcoin cryptocurrency as a
great example of how the capital adapts to the social context in which it is inserted and this
one also adapts to the capital. The Bitcoin is a financials transaction system and also a
decentralized digital currency, with very low transactions fees and easily traded between
countries, is, thus, a new way of organizing the economy, taking this function of the State.
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This work was carried out from a critical and impartial analysis of different thinkers on the
proposed theme,consulting up books to scientific articles from different eras and viewpoints,
objectifying analyze rationally the changes that the capital may birth and rise of Bitcoin
network and how it can revolutionize the world market and the very relationship Stateindividual, being a possible weapon against poverty and facilitative trade of small business
transactions.
KEYWORDS: Capitalism, Bitcoin, Cryptocurrency, Society..
INTRODUÇÃO
Seja nas relações de poder entre Estados ou nas relações sociais mais simples entre
dois comerciantes, os ideários do sistema de produção capitalista estão presentes. Nota-se,
que é impossível entender o mundo contemporâneo sem entender o sistema que rege não
apenas a economia, mas as próprias ideologias e relações sociais. O capitalismo, assim como
os outros sistemas econômicos idealizados ou não, diz muito mais sobre a sociedade na qual
está inserido do que simplesmente sua organização econômica. O sistema capitalista, além de
caráter econômico traz consigo todo um aparato ideológico social no que diz respeito à
liberdade, iniciativa e mérito.
Percebe-se, no entanto, que ele também trouxe uma série de conflitos sociais entre a
classe operária e a classe burguesa – classe provindas de transformações profundas na
sociedade medieval em transição para a Idade Moderna. - Isso ocorre, segundo Karl Marx –
filósofo, sociólogo e economista alemão - devido ao contraste de forças, de interesses entre os
proprietários – burguesia – e operários – proletariado. Para Marx, esse contraste só existe
devido a existência da propriedade privada dos meios de produção e enquanto houver a
dependência da propriedade privada haverá classes sociais e a formação de conflitos sociais,
pois propriedade, de um lado significa domínio, de outro, exclusão e servidão.
Ainda segundo Marx, a base fundamental para a conservação desse sistema é o
capital, que corresponde à relação social, que toma forma de coisa, entre as forças
proprietárias e produtivas. Assim, para que o sistema capitalista se mantenha é necessário que
haja circulação livre de capital e para que isso ocorra ele pode se transformar e exercer
diferentes formas funcionais, dentre elas: o capital monetário, produtivo e mercadoria. Além
disso, Marx, em sua obra, já havia profetizado que o sistema capitalista iria caminhar a um
momento de tamanha complexidade que chegar-se-ia a um capitalismo global, onde as
relações econômicas capitalistas chegariam então a um nível mundial. E é isso que se tem
visto com o fenômeno da globalização, relacionando diferentes locais do planeta distantes a
nível de cultura e produção. A Revolução Digital, ou Terceira Revolução Industrial, foi
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também um meio pelo qual este mercado mundial, proposto por Marx, pôde se estabelecer de
forma mais basificada. E é nesse contexto que o capital ganha uma nova forma e o modo pelo
qual as pessoas se relacionam e a própria moeda sofrem grandes metamorfoses, o próprio
capital é agora desmaterializado e colocado no ambiente digital.
Dessa maneira, com o intuito de entender melhor as transformações que o
desenvolvimento do sistema de produção capitalista e evolução do mundo digital trouxeram
às relações sociais e principalmente às próprias metamorfoses do capital, o presente trabalho
objetifica uma análise de como o capital está basificado e como ele pôde se integrar ao meio
digital e também como ele está sendo cada vez mais ampliado e se torna uma promessa
econômica para o futuro, através do surgimento da rede Bitcoin. É importante também, nesta
análise, entender o que é o Bitcoin, como se dá seu funcionamento e como ele representa as
mudanças sociais ocorridas no novo milênio, especialmente, ao final da última década.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado a partir de análises críticas do pensamento de
diferentes autores acerca do tema proposto. Para a construção deste ensaio, foi necessário a
leitura parcial de três livros que apresentavam discussões sobre assunto que foi abordado, seja
de forma direta ou de forma indireta. Os livros consultados foram O Capital (livro I), escrito
pelo filósofo, sociólogo e economista alemão, Karl Marx; Bitcoin: A moeda na era digital
escrito pelo economista brasileiro Fernando Ulrich e História do capitalismo: de 1500 até
nossos dias escrito pelo economista francês Michel Beaud. Também foi alvo de leitura e
consulta artigos científicos como Especulação financeira e capitalismo contemporâneo: uma
proposição teórica a partir de Marx escrito pelo professor de economia Mauricio de Souza
Sabadini e Conflito do trabalho com o capital na América Latina, trabalho escrito pelo
professor e Doutor em Ciências Sociais pela Unisinos, Almiro Petry, que, assim como os
livros citados anteriormente, continham informações necessárias e adicionais acerca o tema
abordado. O trabalho foi escrito, tendo por base toda a revisão da bibliografia dos trabalhos
acima expostos, buscando uma compreensão mais ampla e racional quanto ao tema proposto.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de capital e a base do sistema capitalista
É possível caracterizar o sistema capitalista de produção como aquele que tem por
objetivo primordial a acumulação de capital com o intuito de receber lucro. Nas palavras de
Beaud (1981, p. 191) “o capitalismo não é uma pessoa, nem uma instituição. Não quer, nem
escolhe. É uma lógica em andamento através de um modo de produção: lógica cega,
obstinada, de acumulação”.
O capital, por sua vez, é caracterizado, segundo Karl Marx como uma relação social
que toma forma de coisa e está intimamente presente nas relações capitalistas modernas.
Dessa maneira, o capital surge com a relação de duas forças antagônicas, de um intenso
conflito social: as forças operárias e as forças proprietárias. O capital assume, então, duas
formas básicas, sendo estas a base de todo o sistema de produção capitalista: a mercadoria e o
dinheiro. A mercadoria é um objeto que é aceita por todos e que possui valor de troca, de uso
e de transações a partir de uma terceira, que é símbolo das relações de troca entre elas. É
dessa maneira que surge o dinheiro, uma mercadoria especial do capitalismo, sendo a clara
representação de valor de compra de diferentes mercadorias presentes no mercado. O dinheiro
se apresenta como um objeto de dominação, exploração e objetificação das relações humanas
identificadas ao caráter inanimado e quantitativo das mercadorias.
O capitalismo institui um sistema de trocas de mercadorias – meio pelo qual ele pode
se conservar -, onde elas são transferidas das mãos em que elas não possuem valor de uso para
onde elas são valores de uso, sistema este que pode ser conceituado como metabolismo social.
É nesse sistema que a mercadoria e o dinheiro, citados anteriormente, se configuram como
basais. O primeiro, por que se configura como valor de uso, o segundo, por que se configura
como valor de troca. Esse processo sugere uma duplicação da mercadoria em mercadoria –
valor de uso – e dinheiro – valor de troca. As mercadorias, portanto, possuem valor de uso
para o consumidor de determinado produto e o dinheiro, possui o valor de troca entre
diferentes mercadorias. Nesse sistema de trocas e mais trocas, duas mercadorias podem
possuir mesmo valor, mesmo que possuam utilidades distintas (MARX, 1867).
Dessa maneira, o sistema de trocas se consuma em duas metamorfoses, ou seja, trocas,
contrapostas e complementares. Peguemos um exemplo: Um comerciante chamado de A,
produz determinada mercadoria e a expõe no mercado, nesse instante, a mercadoria de nada
tem utilidade para A, mas apenas valor de troca. Determinado consumidor vê na mercadoria
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de A um valor de uso e compra-a, utilizando um escambo entre a mercadoria e dinheiro, que
apenas possui valor de troca e não tem utilidade. A, então, utiliza-se do dinheiro que trocou
por sua mercadoria e vê em outra mercadoria, dessa vez do comerciante B, um valor de uso.
Ele compra-a, utilizando outro escambo, dessa vez entre seu dinheiro e a mercadoria de B.
Nesse sentido, pode-se visualizar que ocorrem duas metamorfoses de mercadorias no
processo de troca: mercadoria em dinheiro e, em seguida, dinheiro em mercadoria. Assim, a
mercadoria de A pode ter o mesmo valor de troca que a mercadoria de B, mesmo que possam
ter utilidades completamente distintas, ou seja, há transformação de capital, de mercadorias,
mas há a conservação do valor.
Tendo uma visão ainda mais profunda dessas transformações recorrentes no capital,
pode-se perceber suas diferentes e variadas formas funcionais dentro do sistema de troca
capitalista. Essas trocas transformam-se em um verdadeiro ciclo vicioso do capital, que
institui o capitalismo como sistema econômico dominante. É nesse processo que se pode
compreender o que é capital: um sistema de valor que se valoriza constantemente através da
produção de mais-valia social, conceito criado por Marx em sua análise do sistema capitalista.
Existem, então, três formas funcionais básicas do capital, são elas: capital monetário, capital
produtivo e capital mercadoria, todos eles englobados dentro do capital industrial. Segue-se
então o esquema da Figura 1:

Capital monetário

Capital produtivo

Capital mercadoria

Figura 1
As formas funcionais do capital
A primeira e terceira fase dizem respeito à circulação de capital e a fase 2 diz respeito
à fase de produção, onde a força de trabalho torna-se mercadoria e reproduz seu valor. Após a
chegada à terceira fase, o capital mercadoria se transforma novamente em capital monetário e
o ciclo recomeça.

Essa divisão das formas funcionais do capital, apenas fortalecem a

dinâmica capitalista, visto que o capital apresenta diferentes formas funcionais, não sendo
mais necessário que um só capitalista esteja presente nas três etapas, tendo dessa forma, cada
capitalista atuando em cada etapa, estabelecendo um processo de divisão social das funções.
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Assim, o capitalista não necessita esperar todo o ciclo terminar para continuar produzindo, o
que é mais do que favorável ao capitalismo, pois acelera toda a dinâmica econômica.
As novas concepções do sistema capitalista e o surgimento do Bitcoin
É fato que o sistema capitalista engloba uma complexidade sem precedentes no atual
mundo globalizado e informatizado, transformando-se em um sistema econômico global e
criando assim o mercado mundial, no qual todas as relações econômicas mundiais são
realizadas. A Era Digital, trouxe uma nova organização do meio social, bem como uma nova
forma ao capital e também metamorfoses ocorridas ao próprio dinheiro. Ademais, o avanço
do meio digital trouxe um sentimento de maior liberdade e independência como também uma
maior facilidade em realizar ações que outrora só eram concebíveis de forma mais difícil ou,
muitas vezes, por meio governamental. Assim, milhares de pessoas migraram para os serviços
online, com o intuito de possuírem maior liberdade e, a priori, facilidade.
Nesse contexto, surgiram os primeiros sistemas online de transações econômicas –
como o PayPal ou Mastercard -, mais fáceis e rápidos do que os meios físicos e
convencionais. Estes seriam os intermediários nas transações financeiras, responsáveis por
manter registradas todas as transações em seu histórico, evitando assim, o gasto duplo do
dinheiro digital. Ocorre então um custo: os intermediários irão taxar certa porcentagem das
transações, a fim de receber lucro. Assim, qualquer tipo de transação financeira realizada na
internet necessitava de um intermediário que as centralizasse e taxasse uma parte delas. No
entanto, em 2008, um programador anônimo, conhecido apenas pelo nome de Satoshi
Nakamoto, inventou o sistema Bitcoin: sistema de transações financeiras descentralizado e,
portanto, com baixíssimas taxas de transações e de fácil trânsito entre países e pessoas.
A criação do Bitcoin é simplesmente revolucionária por que, pela primeira vez, não
seria mais preciso um intermediário para a realização das transações, visto que o problema do
gasto duplo já estava resolvido por meio do registro de todos os usuários via uma rede peerto-peer. Todas as transações que ocorrem dentro da economia Bitcoin são fielmente
registradas no blockchain, um banco de dados de registro público, onde é possível ver todas
as transações realizadas no sistema. Um outro detalhe que devemos nos ater é que as
transações ocorridas na rede Bitcoin não são feitas em dólares, euros ou reais, mas em bitcoin,
tornando o Bitcoin não apenas em uma rede de transação online descentralizada, mas também
numa moeda digital.
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As transações são verificadas e registras, resolvendo o problema do gasto duplo,
sendo prevenido pelo uso da criptografia da chave pública. O sistema Bitcoin, assim se
regula: é exigido que cada usuário tenha duas “chaves”, uma privada, que funcionaria como
senha, e a outra seria pública, podendo ser compartilhada com todos, sendo essa fundamental
para o registro da transação no blockchain. Digamos que A quer fazer uma transação com B
utilizando o sistema Bitcoin. A, utilizando a chave pública de B, envia uma “solicitação”, a
transação, para B e este, caso aceite, “assina” a transação utilizando sua chave privada, ou
seja, digitando sua senha. Está feita a transação e para que se veja o registro desta, basta olhar
a chave pública de A e terá a certeza de que houve tal transação de bitcoins.
Além disso, a criação e introdução de novos bitcoins no sistema também é
extremamente segura e uma perfeita simulação do que ocorre no real. O Bitcoin, por ser
totalmente descentralizado, dependem da ação de usuários que provem a força computacional
para realizar os registros e as reconciliações das transações. Esses usuários são chamados de
mineradores, pois são recompensados pelo trabalho de produção de bitcoins recém-criados.
Os bitcoins são criados a partir de inúmeros computadores dispersos que estão
constantemente resolvendo problemas matemáticos extremamente complexos que verificam
as transações blockchain.
O objetivo desses complexos cálculos é encontrar sequências de dados específicos que
criam os bitcoins. Quando uma combinação ocorre, ou seja, quando uma sequência é
encontrada, o minerador obtém o prêmio em bitcoins e o tamanho desse prêmio vai se
reduzindo, ao passo que novos bitcoins são minerados. À medida que novos bitcoins são
minerados, a dificuldade de busca aumenta, fazendo com que seja computacionalmente mais
difícil de encontrar uma combinação, visto que os cálculos ficam cada vez mais complexos.
Assim, no futuro, a oferta de bitcoin vai tender a se estabilizar até que finalmente entre em sua
fase estacionária e novos bitcoins não sejam mais produzidos.
O que de fato é o Bitcoin
O Bitcoin é a evidência clara de uma mudança de mentalidade da sociedade como um
todo. É também, um grande exemplo das mudanças sociais e econômicas que o meio digital
trouxe consigo. É necessário, portanto, ter uma visão mais ampla de todo o contexto no qual a
moeda digital está inserida, bem como seu futuro e suas consequências ao homem do amanhã.
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Uma análise mais profunda do Bitcoin faz inferir-se em como o próprio sistema
capitalista se autorregula para que o capital possa chegar a mais pessoas de forma mais fácil e
prática, com a finalidade, obviamente, de que o próprio sistema seja alimentado com ele
sendo, dessa forma, hegemônico. O Bitcoin nasce com o intuito de revolucionar a política
monetária, transformando e desmaterializando o dinheiro. Seria, dessa forma, o Bitcoin
realmente dinheiro? Obviamente deve-se ter bastante cuidado quando houver tentativa de
dizer tal afirmação. Como já explicado anteriormente, o dinheiro é tão somente uma
mercadoria especial do sistema capitalista e, sendo uma espécie de mercadoria, deve ser aceita
por todos e obter valor de troca ou de uso. O dinheiro é um meio de troca, uma representação
de valor e para que seja uma representação de valor é preciso que a sociedade lhe atribua
valor para tal. O dinheiro, dessa forma, é o bem mais líquido de uma economia, sendo o meio
pelo qual as demais mercadorias são intercambiadas. Assim, pode-se dizer que o bitcoins
ainda não podem ser considerados como dinheiro, pois não são amplamente aceitos e
representam valor de troca entre as mercadorias. Obviamente, com a expansão do sistema
Bitcoin, ampliação do acesso à internet e inúmeras crises econômicas, isso não só está
mudando como ainda deve mudar demasiadamente.
Karl Marx, previu com excelência as consequências do comércio, sugerindo o atual
mercado mundial, provindo com a globalização. E o Bitcoin é a mais recente demonstração
do mercado mundial e também como ele transforma até mesmo ao capital, desmaterializandoo, o levando ao mundo digital onde ele se torna abstrato, intocável. A natureza descentralizada
do Bitcoin o torna uma amostra do desgosto pelo atual sistema monetário vigente, controlado
pelos Estados por toda sua burocratização. O Bitcoin é, possivelmente, uma mais nova fase da
moeda: a moeda desmaterializada e livre; talvez uma nova fase para todo o sistema monetário
mundial.
Mas quais seriam as consequências do Bitcoin e como ele poderia se tornar um motor
das mais diversas transformações sociais? O Bitcoin é descentralizado, não há intermediários
para administrar quais as formas que ocorreriam as transações, fazendo-as serem mais rápidas
e baratas. Tendo em vista isso, fica evidente que a rede Bitcoin pode se tornar uma grande
promessa para reduzir os custos de transações aos pequenos comerciantes, barateando
produtos. Pode-se deduzir também, que o Bitcoin pode vir a ser uma forma promissora de
aliviar a situação de pobreza no mundo, dado que ele facilita o acesso ao capital, facilita o
acesso a serviços financeiros básicos, sendo uma medida antipobreza promissora.
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Existe, no entanto, uma grande preocupação com essa mesma natureza
descentralizada. Como não existem intermediários, por mais seguro que o Bitcoin possa ser,
ele apresenta oportunidades ao crime, que já está intimamente dentro do mundo digital. Isso,
de fato, é algo que deve ser corrigido e melhorado, mas, ao menos a primeiro momento, o
Bitcoin aparenta ser uma nova revolução do sistema financeiro que apresentará melhorias à
forma como a sociedade está estruturada.

CONCLUSÕES
Com base em toda a análise basal sobre o atual sistema econômico e a ascensão do
sistema Bitcoin, deixa-se claro as seguintes conclusões:


O Bitcoin é uma revolução da política monetária, uma mudança nas relações
sociais e econômicas provindas com o meio computacional;



A estrutura descentralizada do Bitcoin é a grande promessa para as inúmeras
facilidades de transações financeiras entre pessoas e empresas;



O fácil acesso à rede faz com que o Bitcoin seja uma medida antipobreza
promissora, bem como um fortalecimento da economia capitalista;



O surgimento da moeda digital é uma clara evidência de uma globalização cada
vez mais profunda, fortalecendo as trocas no mercado mundial.

O presente trabalho traz então uma breve discussão e análise sistemática das
transformações e novas concepções do sistema capitalista, a partir de uma análise de sua
estrutura social até a construção de novas formas de capital que visam alimentar o sistema
produtivo.
No entanto, ainda se vê grande resistência ao Bitcoin e certa hesitação (seja por parte de
economistas, comerciantes ou políticos) ao sistema, sendo necessário um aprofundamento de
como as transações financeiras poderia mudar a estrutura social e econômica vigente. Assim,
torna-se interessante que trabalhos futuros possam se aprofundar um pouco mais nessa
direção.
Também se torna visível a insegurança quanto aos futuros problemas que o Bitcoin
pode trazer como inflação, deflação e até mesmo sua relação com as políticas de Estado,
tornando a discussão sobre a moeda digital (não só os bitcoins, mas das bitmoedas como um
todo) importante, sendo necessária uma análise ainda mais profunda da teoria econômica
aplicada às moedas digitais e quais as consequências sociais de sua existência.
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RESUMO: As avaliações educacionais em larga escala buscam analisar o desempenho dos
alunos em todos os níveis de escolaridade, uma vez que, é um instrumento que subsidia a
formação e monitoramento das políticas públicas educacionais. Dentre essas avaliações, surge
o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Diante disso, o estudo objetivou
analisar qualitativamente os conteúdos das provas de licenciatura em Educação Física do
ENADE nos anos de 2011 e 2014. O estudo é do tipo documental e de natureza qualitativa.
As provas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP).
Foram analisadas e categorizadas as questões específicas das provas quanto aos conteúdos
abordados. Foi possível classificar as questões em 11 categorias: Atividade Física e Saúde,
Atividade Física e Sociedade, Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais,
Educação, Educação Postural, Esporte e Mídia, Estudos Olímpicos, Fisiologia Humana,
Medidas em Avaliação Física, Recreação e Lazer e por ultimo Saúde Coletiva. Dessa forma,
identificou-se que as provas do ENADE de 2011 e 2014 tiveram uma predominância de
conteúdos relacionados aos aspectos didático-pedagógicos. Os resultados indicam que os
aspectos educacionais estão sendo privilegiados nas provas dos cursos de Licenciatura em
Educação Física no ENADE, mas também incluem outros conhecimentos importantes para
atuação do professor dessa área.
Palavras–chave: avaliação em larga escala, instrumento, educação superior

ITEMS CATEGORY OF PHYSICAL EDUCATION UNDERGRADUATE
TEST IN ENADE
ABSTRACT: The large-scale educational assessments seek to analyze the performance of
students at all educational levels, since it is an instrument that supports the training and
monitoring of educational policies. Among these assessments, has the National Examination
of Student Performance (ENADE). Thus, the study aimed to qualitatively analyze the contents
of the degree of evidence in ENADE of Physical Education in 2011 and 2014. The study is
the document type and qualitative. The evidence is available on the website of the National
Institute of Studies and Research Anísio Teixeira (INEP). They were analyzed and
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categorized the specific issues of the evidence as to contents addressed. It was possible to
classify the questions in 11 categories: Physical Activity and Health, Physical Activity and
Society, Physical Activity for People with Special Needs, Education, Postural Education,
Sport and Media, Olympic Studies, Human Physiology, measures in Physical Evaluation,
Recreation and Leisure and finally Public Health. Thus, it was found that the evidence of the
2011 and 2014 ENADE had a predominance of content related to didactic and pedagogical
aspects. The results indicate that the educational aspects are privileged the evidence of the
degree courses in Physical Education in ENADE, but also include other important knowledge
for teacher performance in this area.
KEYWORDS: large-scale evaluation, instrument, higher education.
INTRODUÇÃO
Avaliações educacionais em larga escala buscam analisar o desempenho dos estudantes
em todos os níveis de escolaridade, tendo em vista que, é uma maneira de subsidiar a
formação e monitorar as políticas públicas educacionais. Essas avaliações vêm assumindo
cada vez mais uma posição de destaque no contexto educacional, permitindo que
realinhamentos ocorram por parte das instituições nas diferentes esferas do sistema de ensino.
Segundo Becker (2010) a avaliação em larga escala, da forma que é desenvolvido pelo
governo brasileiro, estabelece um modelo criado pela necessidade de identificar as
deficiências do sistema educacional destinando-se à orientação das políticas governamentais
visando a melhoria da qualidade de ensino.
Em se tratando de Instituições de Educação Superior (IES), instituído pela Lei 10.861
de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
apresenta, dentre seus objetivos, a permanente busca pela melhoria da qualidade da Educação
Superior, pela sua expansão e pelo acompanhamento da oferta dos cursos de graduação do
sistema federal (GRIBOSKI, 2012). É composto pela avaliação institucional, avaliação do
curso e avaliação do desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes. Tal exame
assegura o caráter público de todos os processos avaliativos, respeitando a identidade e à
diversidade, garantindo ainda a participação de todos os segmentos relacionados: corpo
docente, discente e técnico-administrativo, bem como representantes da sociedade civil
(BRITO, 2008).
A avaliação do desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes acontece por
meio de um exame em larga escala aplicado aos estudantes que preenchem os critérios
estabelecidos pela legislação vigente. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE) é um dos procedimentos de avaliação do SINAES. Ele é composto por uma prova,
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um questionário de Avaliação Discente da Educação Superior (ADES) (antigo questionário
socioeconômico) e um questionário dos coordenadores de curso e a percepção do aluno sobre
a prova. O ENADE tem como objetivo avaliar o rendimento dos estudantes dos cursos de
graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas
em sua formação profissional e o nível de atualização dos graduandos. Desde a sua criação
em 2004, a Educação Física foi avaliada pelo ENADE nas edições de 2004 (Licenciatura
Plena), 2007 (Licenciatura), 2010 (Bacharelado), 2011 (Licenciatura) e 2014 (Licenciatura).
A partir disso, surge a seguinte pergunta: Quais os conteúdos priorizados nas provas de
Licenciatura em Educação Física do ENADE? Dessa forma, o estudo objetivou analisar
qualitativamente os conteúdos das provas de licenciatura em Educação Física do ENADE dos
anos de 2011 e 2014.
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da pesquisa
Trata-se de um estudo documental e natureza qualitativa. Para Marconi e Lakatos
(2005) a pesquisa documental é caracterizada por utilizar de fontes primárias. A pesquisa
qualitativa trabalha com o universo dos significados, motivos e aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO; DESLANDES; GOMES,
2009).
Estrutura da prova
A prova é estruturada por questões objetivas e discursivas, constituídas por um
quantitativo de 40 questões, em que 10 são de formação geral (tendo um peso de 25%), em
que 8 são objetivas e 2 são discursivas e 30 de formação especifica (tendo um peso de 75%),
sendo 27 objetivas e 3 discursivas, elaboradas e aplicadas pelo próprio INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As provas objetivas de 2011
e 2014 foram compostas por 35 questões, sendo 08 de Formação Geral e 27 questões relativas
ao Componente Específico da Educação Física. A questão número 25 da prova de 2011 e a
questão 10 de 2014 foram anuladas por baixo índice de discriminação. As questões são
elaboradas em situações do cotidiano do professor, situações problemas, dentre outras. Com
relação ao grau de dificuldade, as questões são distribuídas entre questões com grau baixo,
médio e elevado grau de dificuldade. A divulgação dos resultados dos alunos fica disponível
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para consulta individual e sigilosa. Entretanto, o INEP disponibiliza os dados do desempenho
dos estudantes sem identificação para análise da comunidade acadêmica.
Análise do documento
As provas do exame são disponibilizadas pelo INEP em seu sítio eletrônico. Foram
analisadas as questões objetivas das provas de Licenciatura em Educação Física do ENADE.
As provas foram analisadas quanto ao conteúdo semântico das questões, sendo observado o
conteúdo a qual estavam relacionadas. Posteriormente as questões foram categorizadas
através de análise de conteúdo (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009) e realizado a
frequência simples e relativa dos itens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através da análise do conteúdo das provas permitem conhecer
melhor as categorias que mais predominam. Os dados apresentadas (Tabela 1) apresenta o
quantitativo de questões que permite a comparação das categorias.
Tabela 1 – Categorização dos conteúdos das questões do ENADE.
------------Categoria------------

Atividade Física e Saúde
Atividade Física e Sociedade
Atividade Física para Pessoas
com Necessidades Especiais
Educação
Educação Postural
Esporte e Mídia
Estudos Olímpicos
Fisiologia Humana
Medidas e Avaliação em
Educação Física
Recreação e Lazer
Saúde coletiva
Total

----------Ano de aplicação-------2011
2014
n
%
n
%
3
11,1 2
7,4
1
3,7 1
3,7
1

3,7

3

11,1

14
0
2
1
1

51,9
0
7,4
3,7
3,7

10
2
4
0
0

37,0
7,4
14,8
0
0

1

3,7

1

3,7

2
1
27

7,4
3,7
100

3
1
27

11,1
3,7
100

A categoria mais frequente foi a Educação, em que a maioria dos itens estão
relacionados aos aspectos pedagógicos do ensino de Educação Física. Também estiveram
presentes em maior frequência itens relacionados a Esporte e Mídia. Em menor frequência
tiveram presentes itens relacionados à Atividade Física e Saúde. Estrela e Todt (2014) ao
analisarem os itens da Prova de Educação Física do ENADE também afirma que esses
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apresentam em sua maioria itens relacionados aos aspectos pedagógicos da atuação do
professor nessa área. A formação do professor com propriedade em aspectos pedagógicos
proporciona uma formação baseada numa atuação crítica e reflexiva (RODRIGUES, 1998;
FERREIRA; SANTOS; COSTA, 2015).
Saviani (2003), ao defender sobre os aspectos pedagógicos do ensino, tendo como
objetivo o estudo dos conhecimentos acumulados, com intuito de construir e aprimorar novas
elaborações de conhecimento aponta que o ponto de partida da ação não seria a preparação
dos alunos, nem a atividade, seria a pratica social comum á professor e aluno. Assim o
docente deve ter uma postura pedagógica satisfatória através de pensamentos críticos e
teóricos sobre a maneira como se pratica a educação, principalmente por meio das diversas
mudanças presente na sociedade, e isso não é diferente para a educação física. Deve transmitir
contribuição plena para formar cidadãos críticos, conscientes, atuantes, com objetivos e ideais
para o mundo moderno.
Nesse sentido, os professores de Educação Física, apesar de procurarem formações na
área técnica e biológico, também procuram acentuadamente formação em áreas pedagógicas
(FERREIRA; SANTOS; COSTA, 2015). Tal fato evidencia que os professores também têm
consciência da importância desses conhecimentos para sua atuação docente.
Os PCN’s (BRASIL, 1998) mostra que a Educação Física deve promover, através dos
aspectos pedagógicos, a procura do princípio da inclusão, com a inserção e integração dos
alunos à cultura do corporal de movimentos, através da importância da articulação entre
aprender a fazer, a saber por que está fazendo e como relacionar-se neste fazer. Incluir
questões sociais e problematiza-las no cotidiano escolar buscando um tratamento didático que
comtemple sua complexidade e sua dinâmica, no sentido de contribuir com a aprendizagem, a
reflexão e a formação do cidadão crítico.
Os conhecimentos sobre saúde também são relevantes para a atuação do professor de
Educação Física, no entanto não teve tanta exigência desses conteúdos no exame. Para
Oliveira, Gomes e Bracht (2014) o professor dessa disciplina precisa de competência para
atuar na área da saúde, tendo em vista que esse é um conteúdo relevante no contexto atual. Os
autores salientam que os professores devem levar os alunos a tomada de consciência sobre as
práticas saudáveis para melhoria da qualidade de vida.
Trabalhar a saúde na escola torna-se importante, uma vez que, segundo dados do
Ministério da Saúde (2015), 52,5% dos brasileiros estão acima do peso e 17,9% da população
está obesa. Fortaleza, capital do Ceará, é classificada como a segunda em excesso de peso é a
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nona em obesidade. Segundo o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (2016) em
cidades como o interior, o quadro de obesidade se repete em 28,57% das crianças, destas
57,14% estão em obesidade grave.
Barbieri e Mello (2012) relata que as causas da obesidade estão enraizadas na estrutura
e funcionamento da sociedade capitalista e no sistema de organização social. A obesidade
infantil está inversamente relacionada ás mudanças nas brincadeiras infantis, ao sedentarismo,
ao tempo gasto na TV e á prevalência de jogos eletrônicos com menos gasto calórico
(MELLO; LUFT; MEYER, 2004). Obesidade infantil está fortemente relacionada a fatores de
riscos para doenças cardiovasculares, diabetes, problemas ortopédicos e, principalmente, ao
baixo rendimento escolar (GRAÇA et al., 2011). Diante desses fatores, fica claro que o
docente deve se abdicar desses conhecimentos por ser uma realidade no cotidiano das escolas
e preocupação evidenciada para sua formação, como fonte importante de estudos da Educação
Física. Esse profissional pode contribuir identificando prioridades para a intervenção e
comunitário, estabelecendo base para avaliar as diversas estratégias intervencionais para
assim diminuir os riscos de morbidez dos estudantes.
Para tanto, é necessário que o professor passe por uma formação adequada e que lhe
possibilite atuar com um olhar ampliado para esse contexto. O processo de desenvolvimento e
formação do professor de Educação Física inclui reflexões trabalhadas em sala de aula, na
tentativa de favorecer a criticidade e transformação educacional. De acordo com Coelho
(2006) os cursos de graduação que formam professores desempenham um papel de
fundamental, pois formam pessoas que devem ser autônomas na busca do saber, que superem
a mera competência técnica e o conhecimento que pode ser fácil e rapidamente reproduzido,
buscando a formação integral do ser humano, formando licenciados com um espírito de
constante interrogação a respeito do mundo, do homem, da cultura, da educação e da escola,
ultrapassando o imediatamente dado e buscando ampliar a reflexão sobre o mundo.
As vertentes mais presentes nas provas mostram que os cursos de Licenciatura em
Educação Física priorizam estruturas e conceitos acadêmicos desenvolvendo competências
profissionais, cognitivas e principalmente os aspectos didáticos do professor, buscando
trabalhar de forma mais próxima do conjunto de atividades executadas que serão exercidas
futuramente pelos professores. É importante que as provas priorizem esses aspectos, pois isso
estimula os cursos a enfatizarem a formação do professor com conhecimento aprofundado nos
aspectos pedagógicos do ensino de Educação Física.
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CONCLUSÕES
Assim concluímos que a prova do ENADE avalia varias vertentes da Educação Física
dando maior ênfase às áreas voltadas para a Educação, Esporte, Atividade Física e Saúde.
Com base nisso constatou-se que a maior porcentagem de questões nas respectivas provas foi
sobre aspectos educacionais. Essa vertente pode ter sido á mais priorizada por ser um curso
em licenciatura objetivando as metodologias do ensino sobre a futura prática pedagógica
necessária ao professor. Considera-se que o estudo pode contribuir para analisar o perfil dos
estudantes a partir dos conhecimentos exigidos no exame, uma vez que as instituições de
ensino podem adequar seus currículos a essa avaliação.
Diante disso, recomenda-se a realização de estudos que além de analisarem os
conteúdos também analisem os aspectos técnicos de construção dos itens e suas características
a partir da Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom. Esse tipo de análise identificará
os aspectos importantes dos itens que podem influenciar no desempenho dos alunos.
AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) pelo apoio
institucional.
REFERÊNCIAS
BARBIERI, A. F.; MELLO, R. A. As causas da obesidade: uma análise sob a perspectiva
materialista histórica. Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP,
Campinas, v. 10, n. 1, p. 133-153, jan./abr. 2012.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é discutir as noções de classe e consciência de classe
presentes na obra do historiador inglês E.P. Thompson (1924-1993). A obra de Thompson
suscitou inúmeras polémicas, discussões, debates e controvérsias, não só no interior da
“tradição marxista”, como também nas ciências sociais de maneira geral. Os debates mais
acalorados se iniciaram a partir da publicação do seu mais conhecido livro, A Formação da
Classe Operária Inglesa, em 1963. O centro da polêmica se deu em torno ao seu conceito de
classe social como um fenômeno histórico e não como efeito mecânico do processo de
industrialização. Esta concepção foi acusada por marxistas e não marxistas de essencialmente
voluntarista, subjetivista e culturalista.
Palavras–chave: classe operária, tradição, história

CLASS AND CONSCIOUSNESS IN THE WORK OF THE MARXIST
HISTORIAN E. P. THOMPSON
ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss the class notions of class consciousness
present in the work of the English historian E. P. Thompson (1924-1993). The work of
Thompson raised numerous polemics, discussions, debates and controversies, not only within
the " Marxist tradition", as well as in the social sciences in general. The most heated debates
started from the publication of his best-known book, The Making of the English Working
Class in 1963. The center of the controversy revolved around his concept of social class as a
historical phenomenon and not as a mechanical effect industrialization process. This design
was accused by Marxists and non-Marxist essentially voluntarist, subjectivist and culturalist.
KEYWORDS: working class, tradition,
INTRODUÇÃO
O resgate da concepção de classe presente na obra de Thompson tem na atualidade uma
enorme importância. Sobretudo porque nos últimos 30 anos presenciamos ao abandono das
discussões sobre o conceito de classe e luta de classes. A obra de Thompson nos ministra
elementos importantes para a retomada deste debate teórico-metodológico ao fornecer uma
concepção dinâmica das classes sociais, através das noções de processo, relação, experiência,
formação e consciência de classe. Sua obra esteve marcada por uma dura polémica com a
tradição estruturalista do marxismo que entendia as classes como um resultado mecânico de
sua relação com os meios de produção.
Consideramos que a particular leitura de Thompson da obra marxiana nos fornece um
ponto de partida fundamental para o resgate e a atualização no debate sobre as classes sociais
e a centralidade do mundo do trabalho. Sobretudo em um contexto marcado por uma profunda
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crise econômica e a retomada das lutas protagonizadas pelos setores mais precarizados da
classe trabalhadora, o novo “precariado”. Em distintos países a classe-que-vive-do-trabalho
vem resistindo e enfrentando as consequências e os efeitos perversos da crise econômica
mundial.
E.P.Thompson: Breve itinerário de um intelectual militante
Edward Palmer Thompson nasceu em 1924 em Oxford na Inglaterra, estudou História
na Universidade de Cambridge, onde interrompeu o curso para servir ao exército durante a II
Guerra Mundial, na luta contra o nazi-fascismo. Formado em 1946, Thompson alistou-se
como voluntário em uma brigada de solidariedade à Iugoslávia. Aos 24 anos foi contratado
pela Universidade de Leeds para lecionar para trabalhadores e pessoas comuns. Sua
experiência como professor foi fundamental na redação do seu livro, A formação da classe
trabalhadora inglesa, como ele mesmo ressaltou no prefácio da obra.
Thompson aderiu ao Partido Comunista da Grã-Bretanha (PCGB) no começo da II
Guerra Mundial, quando ainda era estudante de História. No partido foi parte ativa na
formação de um grupo de historiadores, do qual pertenceram Eric Hobsbawm, Christhopher
Hill, Doroty Thompson, entre outros. A militância nesse grupo, que se tornou o principal
núcleo de elaboração do marxismo na Inglaterra, entre 1946 e 1956, foi fundamental na
formação intelectual de Thompson.
Em 1956, Thompson e a maioria do grupo de historiadores e outros sete mil membros
romperam com o Partido Comunista da Grã Bretanha. Neste ano se deu a revelação do
Informe Secreto sobre os crimes de Stalin no XX Congresso do Partido Comunista da União
Soviética e a invasão da Hungria pela URSS. Os dissidentes do partido comunista
constituíram em 1956 o principal núcleo do movimento político que passou a ser reconhecido
como Nova Esquerda e fundam a revista New Reasoner Review. Deste grupo faziam parte
grandes nomes da intelectualidade marxista inglesa, como Raymond Willians, John Saville,
Doroty Thompson, Ralph Miliband.
Em 1959, a New Reasoner fundiu-se com a Universities and Left Review (da qual fazia
parte o jovem intelectual Perry Anderson) para formar a New Left Review, revista que se
tornou o principal instrumento do debate teórico e político na Inglaterra e uma das principais
revistas de inspiração marxista no mundo. Além da publicação de uma vasta obra
historiográfica que inclui uma biografia de Willian Morris (1955), A formação da classe
operária

Artigos

inglesa (1963), As

peculiaridades

Ciências Humanas

dos

ingleses (1965),Senhores

e

13079

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Caçadores (1975), A miséria da teoria (1978) e Costumes em comum (1991), Thompson se
envolveu em inúmeras campanhas políticas, em especial na luta pelo desarmamento nuclear
no auge da Guerra Fria.
MATERIAL E MÉTODOS
Podemos afirmar que Thompson revolucionou os estudos sobre a classe operária, ao
propor uma abordagem teórica distinta da tradição marxista hegemônica na época,
representada pelo estruturalismo, cujo maior expoente foi o intelectual francês Louis
Althusser. A tradição marxista abraçada por Thompson propõe uma interpretação aberta de
Marx, avessa ao dogmatismo, à ideia do marxismo como uma doutrina autossuficiente e
fechada. Segundo Thompson, o estalinismo e o marxismo oficial transformaram os textos de
Marx em obras canônicas. Para Cláudio Batalha,
O marxismo de Thompson, particularmente nos seus textos históricos,
aparece não tanto através de citações diretas, mas indiretamente em
discussões como as que giram em torno da metáfora basesuperestrutura, das classes; da consciência de classe etc.; ou seja, no
uso de conceitos de origem marxista. Em parte, essa ausência de
citações se deve à recusa expressa na Miséria da Teoria de recorrer a
Marx como argumento de autoridade. Por outro lado, a relação que
mantêm com o marxismo é complexa e marcada por outras
influências. O que permanece é uma interpretação aberta de Marx,
que se torna um ponto de partida, não um modelo fechado
(BATALHA, 2000, p.193).
A relação entre a obra de Thompson e os estudos marxianos motivou inúmeras
polêmicas, debates e controvérsias. O historiador inglês foi reprochado de ter uma concepção
subjetivista, voluntarista e culturalista das classes sociais, e até mesmo, antagônica e oposta à
concepção de Marx. Alguns intelectuais influenciados pelo enfoque althusseriano, como Perry
Anderson e Tom Nair, criticaram duramente Thompson por menosprezar o papel das
determinações estruturais e das relações de produção como condicionantes da ação humana
(ANDERSON, 1985). Nos debates e polêmicas que travou, Thompson se dedicou a esclarecer
que sua abordagem teórica não era contraditória e antagônica aos estudos empreendidos por
Marx e Engels:
Gostaria de afirmar que classe como categoria histórica pertence ao
preciso e dominante uso marxista. Acredito poder demonstrar que
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muitas vezes, no próprio Marx e especialmente em O Capital, é essa a
acepção dominante, mas este não é o lugar para fornecer provas
segundo uma autoridade filológica (THOMPSON, 2012, p.271).
Nesse sentido Thompson se recusava a ver nos textos de Marx um conjunto de leis que
deveriam ser aplicadas à realidade. Sua leitura aberta e não dogmática de Marx permitiu-lhe
ser crítico inclusive do próprio Marx. Para Thompson, muitas vezes, o autor do Capital, caiu
“na armadilha da economia política” (THOMPSON, 1981, p.196).
No conjunto da sua obra e de suas intervenções públicas, Thompson
levou adiante uma luta intelectual, em termos muitas vezes bem pouco
cordiais, contra manifestações do marxismo que considera marcada
pelo determinismo econômico e pela negação da ação humana.
Contrário aos modelos estáticos de análise, como a interpretação da
metáfora base-superestrutura que limita a possibilidade de perceber
as determinações estruturais e os processos sociais como uma relação
dinâmica, ou seja, que tende a ver a relação entre ser social e
consciência social não como uma interação dialética, mas como uma
determinação mecânica, Thompson procurou aplicar à sua análise da
história essa perspectiva crítica (BATALHA, 2000, p.194-195).
Na visão de Sérgio Silva, importante estudioso da obra de Thompson no Brasil, o
historiador inglês representa o resgate não do “verdadeiro Marx” presente na tradição
estruturalista, mas o resgate da “história como história de seres reais e pensantes” e da crítica
ao fetichismo e à alienação, que reduz os seres humanos à seres obedientes e passivos, diante
das “leis naturais” da economia política. Thompson representa na sua visão,
Uma tradição que não pode viver só de Marx, que precisa
escarafunchar eternamente a história real, os modos de dominação e
as formas de resistência; não apenas a resistência presente no
cenário político oficial, mas também aquela diária, incansável […].
Essa tradição certamente constitui um instrumento indispensável na
luta contra um pensamento que, na ciência e na mídia, serve de
fundamento à ideologia do progresso, da modernização, do
desenvolvimento, do capital (SILVA, 2012, p. 69).
A formação da classe operária inglesa
“Se creio que, de fato, um certo dado histórico não está de acordo
com as costumeiras categorias de classe, então, em vez de golpear a
história para salvar as categorias, devemos instigá-las com novas
análises” (THOMPSON, 2012, p.276-277).
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O livro, A formação da classe operária inglesa, foi imediatamente reconhecido como
uma obra clássica e tornou-se em pouco tempo o mais influente livro de história entre as
décadas de 60 e 80, “esta é sem dúvida a obra mais importante de história social escrita desde
a segunda guerra mundial” (KAYE, 1989, p.161). Thompson passou de um ilustre
desconhecido na academia ao historiador mais citado no mundo, estando entre os 250 autores
mais citados nos anos 80.
O objetivo central de Thompson com este livro era resgatar o papel das pessoas comuns
no processo histórico. Ele via o processo histórico a partir do papel e da ação dos sujeitos
conscientes e ativos, e não como um processo mecânico, automático, independente das
vontades e da ação humana consciente. Thomson iniciou o prefácio explicando o título do seu
livro, The making of the english working class, traduzido no Brasil como, A formação da
classe operária inglesa. O termo “making” significa “fazer-se” e demarca o papel ativo da
ação humana, o “auto fazer-se” das classes sociais ao longo da história. Para ele a “classe
operária não surgiu tal como o sol numa hora determinada. Ela estava presente ao seu próprio
fazer-se” (THOMPSON, 2004, p.9). No final do prefácio, Thompson explicita o seu maior
interesse com o livro:
Espero que este livro seja tomado como uma contribuição para a
compreensão da classe. Pois estou convencido de que não podemos
entender a classe a menos que a vejamos como uma formação social e
cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando
eles mesmos operam durante um considerável período histórico
(THOMPSON, 2004, p.12).
A classe social como processo e relação
Esta perspectiva está presente no início do prefácio, em que Thompson define a
“classe” como um fenômeno histórico, um processo e uma relação encarnada em pessoas e
contextos reais: “por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria prima da
experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico” (THOMPSON,
2004, p.9). Nessa obra, Thompson inicia uma dura polêmica com as correntes intelectuais em
voga, como o positivismo e o estruturalismo althusseriano, que viam a classe como uma
estrutura ou uma categoria estática. Thompson estabeleceu uma permanente luta intelectual
contra o determinismo econômico e a negação da ação humana, presente no interior destas
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correntes teóricas. Partindo de uma concepção de que a classe é um conceito histórico, e não
uma mera construção teórica e sociológica, Thompson concebe a classe “como algo que
ocorre efetivamente e cuja ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas”
(THOMPSON, 2004, p.9).
Diferente da interpretação estruturalista e economicista que concebe a classe
simplesmente a partir da relação com os meios de produção, ou seja, como uma categoria
estática e a-histórica, Thompson busca apreender a relação dialética entre o ser social e a
consciência social. Esta visão particular foi alvo de inúmeras críticas. Muitos o acusaram de
aderir ao culturalismo. Esta crítica foi rebatida pelo próprio Thompson “[…] suponho que
ninguém possa pensar por tudo isso que eu corrobore a ideia de a formação da classe ser
independente de determinações objetivas, nem que eu sustente que classe possa ser definida
como simples fenômeno cultural ou coisa semelhante” (THOMPSON, 2012, p. 277). Ao
polemizar diretamente com aqueles que supõe a classe como uma coisa, uma estrutura ou a
mera relação dos indivíduos com os meios de produção, Thompson não despreza a economia,
as relações de produção ou os condicionantes objetivos.
A classe acontece quando alguns homens, como resultado de
experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a
identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos
interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência
de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de
produção em que os homens nasceram, ou entraram
involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas
experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em
tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a
experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a
consciência de classe (THOMPSON, 2004, p.10).
Antes de entramos na concepção de Thompson sobre consciência de classe,
consideramos importante sublinhar a centralidade que o conceito de experiência, assume no
conjunto da sua obra. Este é sem dúvida o mais polêmico e criticado na obra de Thompson, “o
termo experiência aparece várias vezes nas páginas de The Making e em outros estudos
históricos de Thompson, e é fundamental para entender sua concepção de classe. Porque a
experiência denota tempo, a matéria da história e, por cima de tudo, as classes são fenômenos
históricos” (KAYE, 1989, p.161).
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Se detemos a história num determinado ponto, não há classes, mas
simplesmente uma multidão de experiências. Mas se examinarmos
esses homens durante um período adequado de mudanças sociais,
observaremos padrões em suas relações, suas ideias e instituições
(THOMSPON, 2004, p.11-12).
A noção de experiência “foi apontada como demasiadamente vaga e imprecisa”
(BATALHA, p.197, 2000). Ao invés de funcionar como uma espécie de elemento mediador
entre o ser social (as relações de produção) e a consciência social, acabava confundindo
ambos. O termo acaba englobando ambas as noções (consciência social e ser social) ao invés
de mediar. O próprio Thompson reconheceu a confusão. Em sua obra, A miséria da Teoria,
onde polemiza duramente com as concepções teórico-filosóficas de Althusser, Thompson
diferencia dois tipos de experiência: a vivida e a percebida. Para Batalha (2000),
O próprio Thompson admitiu em parte essas críticas ao propor, no
início dos anos 80, dois tipos distintos de experiência, que fariam a
junção entre o ser social e a consciência social. Um tipo seria o da
experiência vivida e o outro da experiência percebida. O primeiro
remete ao ser social, ao vivido resultante de causas materiais, que
não reflete automaticamente no segundo tipo de experiência, o da
consciência social, mas que determina, no sentido de exercer pressão,
a consciência social existente (…). A dualidade dessa perspectiva, a
exemplo das duas formas de consciência presentes em Lenin e em
Lukacs, é apenas aparente, uma vez que os dois tipos de experiências
são inseparáveis, não existe o segundo sem o primeiro (BATALHA,
p.197, 2000).
Sobre consciência de classe, falsa consciência e consciência verdadeira
A visão reducionista e economicista presente na grande maioria dos estudos sobre a
classe operaria deduz a consciência de classe a partir da posição dos indivíduos em relação
aos meios e relações de produção. Para Thompson, a consciência de classe é constituída a
partir da articulação entre experiência (vivida e percebida) e a cultura de um determinado
grupo social.
Todavia, em primeiro lugar, nenhum exame das determinações
objetivas e, mais do que nunca, nenhum modelo eventualmente
teorizado pode levar a equação simples de uma classe com
consciência de classe. A classe se delineia segundo o modo como
homens e mulheres vivem suas relações de produção e segundo a
experiência de suas situações determinadas, no interior do conjunto
de suas relações sociais, com a cultura e as expectativas a eles
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transmitidas e com base no modo pelo qual se valeram dessas
experiências em nível cultural (THOMPSON, 2012, p. 277).
A classe só se constitui enquanto sujeito político e social no processo da luta de classes
onde criam-se laços de solidariedade e identidade entre os trabalhadores e se enfrenta um
inimigo comum, seja ele os patrões ou o estado. Os valores, discursos e referências culturais
que articulam tal consciência, entretanto, não surgem do nada, desenvolvem-se a partir da
experiência da exploração e das lutas (MATTOS, 2009).
Para Thompson, “na história, nenhuma formação de classe específica é mais autêntica
ou mais real que outra. As classes se definem de acordo com o modo como tal formação
acontece efetivamente” (THOMPSON, 2012, p.277-278). Isso implica uma ruptura com a
noção de falsa consciência e consciência verdadeira, presente na tradição estruturalista que
considera que a “classe em si” não conhece seus próprios e verdadeiros interesses.
Resultara claro que o conceito de falsa consciência se referido a uma
classe, não o vejo com simpatia. No melhor dos casos, é uma
afirmação destituída de significado e no pior deles, é uma construção
teórica absurda, em torno da qual, partidários das elites, que sabem
bem, muito melhor que os protagonistas, como a história deve ser,
insinuam-se continuadamente por ocasião de discussões e seminários
universitários. Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de
consciência de si mesma […]. Mas dizer que uma classe em seu
conjunto tem uma consciência verdadeira ou falsa é historicamente
sem sentido […]. Ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. É
simplesmente o que é (THOMPSON, 2012, p.279).
Segundo Thompson a tradição do marxismo estruturalista, “fornece uma boa
justificativa para uma política de substitutivos, como aquele de uma vanguarda que saberia
mais que a própria classe quais seriam tanto o interesse verdadeiro quanto a consciência mais
conveniente a essa mesma classe” (THOMPSON, 2012, p. 272).
CONCLUSÕES

A trajetória intelectual de Thompson como historiador da classe operaria está
diretamente vinculada a sua trajetória como militante e ativista político. Suas preocupações
teóricas e metodológicas eram avessas ao dogmatismo e ao economicismo. Sua visão aberta e
crítica do marxismo se contrapõe à tradição hegemônica na sua época, cujo principal expoente
foi o intelectual francês Louis Althusser.
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A concepção de classe social do historiador inglês E. P. Thompson representa uma
ruptura com a tradição do estruturalismo althusseriano, cuja preocupação central era entender
o papel das estruturas e relações de produção como elementos determinantes. Nessa
perspectiva estavam ausentes os sujeitos políticos e sociais, conscientes e ativos. Ao se apoiar
em Marx, o historiador inglês atualiza e aprofunda a noção de classe social como processo,
relação e fenômeno histórico, resgatando os homens comuns como agentes e transformadores
do processo histórico, “conhecemos as classes por que, repetidamente, as pessoas se
comportaram de modo classista” (THOMPSON, 2012, p. 270).
Outro aspecto importante é a crítica de Thompson às noções de falsa
consciência/consciência verdadeira, e classe em si/para si. Para Thompson uma classe não
pode existir sem um tipo qualquer de consciência de si mesma, a consciência não pode ser
nem verdadeira nem falsa, ela é simplesmente o que ocorre efetivamente, “atribuir o termo
classe a um grupo privado de consciência de classe, ou de cultura de classe, e que não age
nessa direção é uma afirmação destituída de significado” (THOMPSON, 2012, p.276).
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RESUMO: O presente trabalho corresponde a um projeto de educação ambiental realizado

com os alunos do 1º ano do ensino médio Técnico em Agropecuária da escola pública Casa
Familiar Rural (CFR) – Zé Doca – MA, com intuito de envolver a comunidade escolar nas
questões ambientais, principalmente na problemática que envolve a inadequada disposição de
resíduos sólidos orgânicos, visando a conscientização da comunidade acerca da importância
do tratamento destes resíduos. O projeto compostagem foi apresentado aos alunos como
alternativa que possibilita o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos gerados na escola,
visando a produção de um adubo a baixo custo, que pode ser utilizado na agricultura. Foi
possível implantar o projeto compostagem dentro do espaço da própria escola, o que acarretou
o envolvimento dos participantes proporcionando aos alunos um trabalho ambiental em
conjunto. A compostagem se mostrou uma prática inovadora e com bons resultados com
relação a mudança de comportamento dos alunos.
Palavras–chave: alunos, compostagem, educação ambiental

COMPOSTING SOLID WASTE ORGANIC IN SCHOOL HOME RURAL
ZÉ DOCA CITY - MA
ABSTRACT: This work represents an environmental education project carried out with
students of the 1st year of high school Technician Agricultural Public School Rural Family
House (CFR) - Zé Doca - MA, in order to involve the school community in environmental
issues, especially the problem involving the improper disposal of organic solid waste, aimed
at community awareness about the importance of treatment of this waste. The composting
project was presented to the students as an alternative that allows the treatment of organic
solid waste generated at school, aimed at producing a fertilizer at low cost, which can be used
in agriculture. It was possible to implement the project within the composting of the school
space, which led to the involvement of participants providing students with an environmental
working together. Composting proved to be an innovative practice and with good results
regarding student behavior change.
KEYWORDS: students, composting, environmental education
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INTRODUÇÃO
Atualmente tem-se a necessidade de intensificar estudos voltados à educação
ambiental, procurando uma abrangência maior, pois somente uma pequena parte da população
possui conhecimentos considerados suficientes sobre essa temática. E somente adotando
práticas que não agridam o meio ambiente, pode-se assegurar a abrangência da preservação
do mesmo.
Para Cuba (2010) é consenso planetário a necessidade de conservação e defesa do
meio ambiente, portanto, os indivíduos precisam ser conscientizados, e para que esta tomada
de consciência se multiplique a partir das gerações presentes e passe para futuras, se faz
necessário o trabalho de educação ambiental dentro e fora da escola, incluindo projetos que
envolvam os alunos em sala de aula, tornando – os multiplicadores de atitudes sustentáveis,
do ponto de vista ambiental.
Para que se possa compreender melhor, é interessante a definição do conceito de
Educação Ambiental. Hack & Weber (2011) diz que Educação Ambiental é um processo de
reconhecimento de valores e clarificações de conceitos, seu objetivo é desenvolver a
consciência ambiental, mudando as atitudes do ser humano com relação ao meio, ou seja, a
EA está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para
melhoria da qualidade de vida, dessa forma ela tenta despertar em todos a consciência de que
o ser humano é parte do meio ambiente. Viabiliza a superação da visão antropocêntrica, que
faz com que o homem se sentisse o centro de tudo esquecendo a importância da natureza, da
qual é parte integrante.
Tendo em vista que a EA está relacionada com tomada de decisões e certas atitudes
que influenciam no meio ambiente, não podemos deixar de destacar a importância da
reciclagem, em especial a reciclagem de resíduos sólidos orgânicos, que se apresenta como
uma alternativa de minimização de descarte inadequado de resíduos, pois dá uma finalidade
útil para o mesmo, minimiza a degradação do meio ambiente, proporcionando impactos
positivos a ele, se tornando uma geração de riqueza para os envolvidos.
Silva et al. (2002), afirma que o processo de compostagem pode ser uma alternativa
racional e cíclica para o retorno de nutrientes ao solo, ou seja; o composto produzido através
deste processo, serve como um fertilizante orgânico de ótima qualidade, reduzindo o uso de
fertilizantes convencionais. Esta prática tem um custo operacional baixo e pode contribuir
com a redução da poluição do ar e da água subterrânea, evitando problemas ambientais pela
redução da carga orgânica dos aterros.
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De acordo com a NBR 13591 (1996), a compostagem é um processo de
decomposição biológica da fração orgânica biodegradável, efetuado por uma população mista
de organismos em condições controladas de aerobiose e demais parâmetro, desenvolvidos em
duas etapas: uma de degradação e outra de maturação.
Para a produção do adubo faz-se o uso de resíduos domiciliares e do local onde será
coletados os resíduos, Leite (2011) define o método que possibilita a realização do tratamento
dos resíduos sólidos orgânicos na própria origem de “compostagem caseira”. O mesmo
utiliza-se de técnicas e equipamentos alternativos e simplificados, operados pelo próprio
gerador dos resíduos.
O material obtido no final do processo de compostagem, conhecido como composto,
pode oferecer ao solo nutrientes, visando melhoria das condições do solo desde o aspecto
nutricional até as suas condições estruturais, que também são importantes para o
desenvolvimento da lavoura, em todo o seu ciclo produtivo. E principalmente ajuda a reduzir
a quantidade de lixo.
Mediante sérios problemas ambientais que vem sendo ocasionado pelo homem, e da
necessidade de se produzir um composto orgânico de baixo custo, objetivou-se aderir ao
processo de compostagem utilizando reciclagem de insumos orgânicos, buscando minimizar o
volume de resíduos sólidos em meios urbanos e mostrar aos alunos da Escola Familiar Rural
situada na cidade de Zé Doca - MA, a Educação Ambiental como ferramenta para o manejo
de resíduos sólidos orgânicos assim envolver a comunidade escolar nas questões ambientais,
evitando o desperdício de resto de alimentos, fazendo o total o reaproveitamento dos resíduos
orgânicos da propriedade rural, explicando aos alunos a importância do mesmo.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na Escola Casa Familiar Rural, localizada na cidade de Zé
Doca - MA na zona rural vila Boa Esperança, com uma turma composta por 26 alunos do 1º
ano do ensino médio Técnico em Agropecuária.
Inicialmente foi aplicado questionários constituído por 6 perguntas (objetivas e
subjetivas) de elaboração própria com intuito de obter dados preliminares sobre o
conhecimento dos alunos referentes a Compostagem e Educação Ambiental. A abordagem
dos entrevistados foi feita de forma aleatória, com faixa etária entre 14 a 30 anos. Após a
coleta dos dados, levou-se para a escola palestras abordando os temas: Educação ambiental e
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Processo de compostagem, onde na prática ensinou os alunos como ocorre o processo de
produção do adubo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira questão pediu-se aos alunos que definissem com suas palavras o que é
meio ambiente. As respostas obtidas permitiram observar que a maioria doa alunos 77%
conseguiram expressar de uma forma geral o que é meio ambiente, incluindo seus fatores
bióticos e abióticos conceituando natureza, florestas, ar, solo, rios, animais e etc. Apenas 23%
conceituaram corretamente o que é meio ambiente acrescentando a poluição do mesmo e o
desmatamento.
A 2º é uma questão aberta que permite informar a percepção dos alunos a respeito de
atitudes que possam melhorar e conservar o meio ambiente. Todos os alunos mostraram
conhecer sobre as atitudes que venham a melhorar o meio ambiente, porém não costumam
intervir na melhoria do mesmo. Suas respostas foram similares, definiram que: não jogar lixo
na rua, não desmatar a natureza, não desperdiçar água, reciclar garra pet contribui para
melhoria do meio ambiente.
Para que as pessoas mudem seu modo de pensar em relação ao meio ambiente é
necessário que se tenha uma consciência ambiental, atitudes que permeiam a preservação
ambiental, para isso é preciso motivar à comunidade, para que esta possa atingir o
conhecimento ambiental, adquirindo assim novos valores éticos e morais fundamentais para
lidar com os problemas ambientais.
Na 3o questão os alunos foram indagados se tinham algum conhecimento sobre o
processo compostagem. De acordo com os dados coletados, obteve-se as seguintes
informações, como ilustra a figura 01.
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Figura 01 – Conhecimento dos alunos da casa familiar rural sobre o processo compostagem.
IFMA, 2016
Percebe-se que 65% dos entrevistados desconhecem o processo de compostagem
e apenas 35% tem conhecimento sobre a técnica, sendo este um dado preocupante. Dessa
forma se faz necessário que o processo compostagem seja explorado, uma vez que ajuda na
preservação ambiental.
A 4º questão possibilitou avaliar se os alunos têm algum conhecimento sobre
importância da reciclagem de resíduos orgânicos. As respostas obtidas apontam que 58% não
têm conhecimento sobre o assunto, enquanto que 42% conseguem distinguir a sua
importância.
Na 05º questão, os discentes foram questionados se sua família tem o hábito de
reaproveitar resíduos orgânicos. A figura 02 abaixo mostra os resultados.

Figura 02: Sua família tem o hábito de reaproveitar resíduos orgânicos. IFMA, 2016.

Com relação aos dados referentes ao gráfico 2, 19% das famílias tem hábito de
reaproveitar resíduos orgânicos, e 58% das famílias dos entrevistados não possui hábito da
reciclagem e 23% desconhecem se sua família recicla.
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Na 06º questão, refere-se ao interesse dos entrevistados em aprender na teoria e na
prática como ocorre o processo compostagem (produção do composto orgânico). Todos
disseram sim (100%), mostraram bastante interessado em aprender como ocorre este
processo.
Para o processo de produção, primeiramente escolheu-se o local onde iria ser
depositado os resíduos, para isso, foram apresentados na palestra os modelos de composteiras.
Levou-se em consideração os equipamentos que a escola fornecia. Foram escolhidos caixas de
plásticos. Para arrecadar o material que iria ser utilizado, os alunos foram instruídos a coletar
por uma semana os resíduos orgânicos gerados em suas casas e na cantina da escola, foram
coletadas cascas de frutas e legumes em geral exceto de laranja e limão. Folhas, galhos,
aparos de gramas, pó de serragem, borra de café, cascas de ovo, palhas de milho entre outros.
O preenchimento da composteira é feita por camadas conforme a Coman (2011), demonstrado
na figura abaixo:

Figura 03: Preenchimento de composteira. IFMA, 2016

CONCLUSÕES
Considera-se que este trabalho alcançou bons resultados a partir do momento que
foi possível transmitir aos alunos da escola envolvida conceitos e valores sobre o meio
ambiente, geração e tratamento de resíduos sólidos por meio da reciclagem e compostagem.
Através do mesmo, percebe-se que é possível fazer um bom trabalho com resultados eficazes
para uma comunidade, sem utilização de grandes recursos financeiros utilizando apenas boa
vontade e disposição dos envolvidos. Destaca-se ainda que devido o trabalho ser
recentemente elaborado, não foi possível chegar ao termino do processo compostagem. O
material utilizado para a produção do adubo está em fase de observação, com apenas 60 dias
de decomposição, sendo ideal que fique entre 90 a 120 dias se decompondo.
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RESUMO: Esse trabalho visou apresentar uma abordagem de ensino biológico, utilizando
como modelo de estudo a espécie de camarão dulcícola Macrobrachium rosenbergii,
mostrando uma relação entre os aspectos do ciclo de vida e cultivo da mesma. A
carcinicultura na região Nordeste, apesar de muito promissora, vem sofrendo com a
deficiência de profissionais e técnicos especializados. Nesse contexto, estudos direcionados a
formação técnica na área são de grande importância, principalmente devido à forte presença
da carcinicultura na região. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o conhecimento
de alunos do curso técnico de Aquicultura do IFCE - Campus Acaraú acerca do ciclo de vida
e cultivo de M. rosenbergii. A aplicação do estudo foi realizada com alunos do primeiro e
terceiro semestres do curso técnico subsequente de Aquicultura do IFCE - Campus Acaraú. A
metodologia consistiu em uma aula acerca do assunto e a utilização de um modelo didático,
obtendo os resultados através de questionários prévios e pós-metodológicos para uma
posterior análise comparativa. Como resultado, se obteve que os alunos do curso de
Aquicultura, independente do semestre em que se encontravam, apresentaram nível
semelhante de conhecimento sobre o assunto. Foi percebido também que a atividade auxiliou
no processo de aprendizagem dos alunos, com base na evolução dos resultados obtidos.
Palavras–chave: carcinicultura, ensino biológico, modelo didático, zoologia

CONCEPTIONS ABOUT LIFE CYCLE OF MACROBRACHIUM
ROSENBERGII (DE MAN, 1879) (CRUSTACEA, DECAPODA,
PALAEMONIDAE)
FOR
STUDENTS
OF
AQUACULTURE
TECHNICIAN COURSE
ABSTRACT: This work aimed to introduce an approach of biological teaching, using as
study model the specie of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii, showing a relation
between the aspects of life cycle and farming of the same. The shrimp farming in Nordeste
region, although of very promising, has been suffering with deficit of professionals and
technicals skilled. In this sense, directed studies at technical formation in area are of great
importance, mainly due at strong presence of shrimp farming on region. Against that, the
objective of this work was to assess the knowledge of students of Aquaculture technician
course of IFCE - Campus Acarau about life cycle and farming of M. rosenbergii. The
application of study was made with students of first and third semesters of Aquaculture
subsequent technician course of IFCE - Campus Acarau. The methodology consisted in a
class about theme and the utilization of a didatic model, getting the results by questionnaires
previous and post-methodological for a hind comparative analysis. As result, there was
obtained that students of Aquaculture course, independent of semester on what they are,
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presented similar level of knowledge about the theme. It was perceived also that the activity
helped in process learning of students, based in evolution of obtained results.
KEYWORDS: shrimp farming, biological teaching, didatic model, zoology
INTRODUÇÃO
O táxon Crustacea possui um grande acervo de espécies que apresentam um cultivo
rentável. A maioria delas pertence à Ordem Decapoda, que inclui as famosas espécies de
interesse econômico e consideradas iguarias gastronômicas como: a lagosta, o caranguejo e o
camarão (BRUSCA; BRUSCA, 2007).
Sobre o cultivo dessas espécies, o que possui mais empreendimentos aquícolas é o
cultivo do camarão, chamado de carcinicultura. Essa atividade apresentou grande crescimento
nos últimos anos, sendo difundida em mais de 50 países (CALLADO; BARROS, 2000).
Mundialmente, a espécie de camarão dulcícola mais utilizada para o cultivo é o
camarão-da-Malásia, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879), possuindo uma grande
disseminação mundial e alta rentabilidade (ALVARADO, 2009; VALENTI; MALLASEN,
2002). Essa espécie nativa da região Indo-Pacífica foi introduzida em vários países, superando
as nativas e apresentando uma grande capacidade de adaptação (KIRSCHNIK, 2003).
No Brasil, apesar de ser uma atividade recente, a carcinicultura vem se tornando uma
fonte econômica promissora, principalmente para a região Nordeste (LISBOA FILHO;
CARLINI JÚNIOR, 2004). Nesse ponto de vista econômico, há alternativas proveitosas. Uma
delas é a carcinicultura dulcícola (cultivo de camarões de água doce), sendo essa considerada
como um dos setores da Aquicultura que mais cresceu em âmbito mundial nos últimos anos,
consistindo em uma forma rentável de produzir crustáceos utilizando métodos sustentáveis
(NEW et al., 2000).
Apesar disso, há certos empecilhos que impedem um maior desenvolvimento da
carcinicultura no Nordeste, como a falta de disponibilidade de espécimes juvenis e em
estágios larvais e a deficiência de assistência técnica, que é considerada um dos principais
problemas aquícolas da região (BARROSO; POERSCH; CAVALLI, 2007; EMBRAPA,
2002).
No município de Acaraú, Ceará, em dados da década passada, a carcinicultura
apresentou o segundo maior número de empreendimentos, totalizando 28 projetos, o
equivalente a 11,4% do total existente no estado (IBAMA, 2005).
Nesse mesmo município, existe um curso técnico subsequente de Aquicultura no
Instituto Federal do Ceará, existente desde o ano de 2010, já tendo formado seus primeiros
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técnicos. Esse curso apresenta duração de dois anos, e tem como objetivo formar profissionais
para o desempenho de atividades ligadas ao cultivo e manejo de organismos aquáticos, bem
como do aproveitamento integral desses organismos na cadeia produtiva, sendo assim,
importante para suprir a demanda de empreendimentos carcinológicos.
Nesse contexto, analisando o potencial para o desenvolvimento da carcinicultura na
região, esse trabalho se faz importante devido consistir em uma iniciativa para melhor
capacitação de novos profissionais, possíveis atuantes na área aquícola e carcinológica.
Diante do apresentado, o presente estudo tem como objetivo avaliar o conhecimento dos
alunos do Curso Técnico de Aquicultura do Instituto Federal do Ceará, quanto a importância
de aspectos do ciclo de vida para o cultivo aquícola, se utilizando da espécie Macrobrachium
rosenbergii como modelo de estudo, bem como analisar o uso de modelos didáticos como
ferramenta metodológica.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa consistiu em um estudo de caso, de cunho quantitativo e qualitativo, sendo
executada no curso técnico subsequente de Aquicultura do Instituto Federal do Ceará Campus Acaraú com as turmas de 1º e 3º semestres.
Inicialmente, houve a aplicação de um questionário pré-metodológico (Figura 1)
apresentando principalmente questões relacionadas ao cultivo e ciclo de vida da espécie
trabalhada (Macrobrachium rosenbergii), objetivando verificar o conhecimento prévio dos
alunos.
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Figura 1. Questionário utilizado para a avaliação dos alunos. IFCE, 2013.
Em seguida, foi ministrada uma aula referente ao tema, enfatizando aspectos biológicos
(morfologia, ciclo de vida e nicho ecológico) e aquícolas (crescimento, alimentação e manejo)
da espécie em questão.
Posteriormente, foi realizada uma atividade didática com a interação dos alunos, onde
houve a aplicação de um modelo didático. Este modelo apresentava uma relação entre as
etapas do ciclo de vida de M. rosenbergii durante a etapa de cultivo conhecida por larvicultura
(Figura 2).
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Figura 2. Representação gráfica do modelo utilizado na aplicação,
indicando os tanques de cultivo na etapa de larvicultura e os determinados
estágios do ciclo de vida presentes em cada um. IFCE, 2013.
Na confecção do modelo, foi utilizada uma base de madeira retangular com dimensões
de 130 cm de comprimento, por 50 cm de largura, onde foram sobrepostas duas caixas de
papelão retangulares e duas estruturas de cano PVC cilíndricas, representando os tanques de
cultivo do processo. Para indicar os estágios do ciclo de vida foram utilizadas placas
confeccionadas com cartolina, devidamente nomeadas.
Primeiramente, foram apresentadas a estrutura representando os tanques de cultivo e as
placas nomeadas com os estágios do ciclo de vida da espécie. As placas foram mostradas aos
alunos uma por vez, com os mesmos indicando em seguida de qual tanque de cultivo
pertencia determinada placa. A atividade foi concluída com uma correção explicando os erros
e acertos ocorridos.
Por fim, foi aplicado o questionário pós-metodológico (o mesmo anterior) para avaliar
se a atividade metodológica influenciou no aprendizado objetivado, através da comparação
entre resultados prévios e posteriores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram obtidos e organizados em uma escala de 0 a 10, de acordo com o
número de acertos nos questionários aplicados, sendo 1 o valor para cada questão,
discriminando-se os valores médios do 1º e 3º semestres, entre os questionários prévios e pósmetodológicos (Figura 3)
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.
Figura 3. Gráfico apresentando a média das notas obtidas nos dois semestres
analisados. IFCE, 2013.
1º semestre (s1), 3º semestre (s3), resultados prévios (antes), resultados pós-metodológicos (depois).

O 1º semestre, na avaliação prévia, teve a participação de 9 alunos, média de 5,67 com
um desvio padrão de 1,8 (N = 09;

; S = 1,8), enquanto na avaliação pós-

metodológica teve a presença de 11 alunos, média de 8,18 com um desvio padrão de 1,08 (N
= 11;

; S = 1,08).
As notas do 3º semestre não foram muito diferentes, sendo os resultados prévios: 9

alunos, média de 6,11 com um desvio padrão de 1,36 (N = 09;

; S = 1,36). Já os

resultados pós-metodológicos tiveram a adesão de 10 alunos, média 8 com um desvio padrão
de 1,56 (N = 10;

; S = 1,56).

O número de alunos se mostra bem reduzido devido ao alto índice de evasão que
apresenta o curso. A variação entre o número de alunos avaliados entre os questionários
prévios e pós-metodológicos é referente aos alunos que chegaram após a aplicação do
primeiro questionário, e durante o processo metodológico, sendo que esses responderam
apenas o questionário pós-metodológico.
No ponto de vista geral, a atividade metodológica se mostrou significativa, já que houve
uma melhora notável nos resultados pós-metodológicos, sendo um aumento médio de 2,51
para o primeiro semestre, e 1,89 para o terceiro semestre. Esse tipo de evolução também foi
observado em outros trabalhos com ensino comparativo com pré e pós-teste (SANTOS;
GUIMARÃES, 2010; MARICATO et al., 2007).
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Pode-se destacar a grande semelhança entre os resultados dos dois semestres avaliados,
havendo uma diferença mínima nas médias, considerada irrelevante. Essa pequena
discrepância nos resultados entre os semestres acerca do assunto abordado pode ser atribuída
à especificidade do tema. Esse mesmo fato também foi observado no trabalho de Cunha,
Martins e Feres (2009) sobre ensino de Zoologia, onde os resultados médios prévios foram
bem aproximados. Já nos resultados pós-metodológicos, houve uma variação média um pouco
maior.
No que diz respeito à influência da aplicação do modelo didático, pôde-se extrair uma
percepção qualitativa positiva, inclusive se destacando o fato dos alunos terem relacionado
corretamente todas as etapas do ciclo de vida de Macrobrachium rosenbergii, de acordo com
as etapas do processo de larvicultura. Outros trabalhos com modelos didáticos envolvendo
ensino zoológico também obtiveram resultados positivos, respaldando a eficiência e
aprendizado que consiste esse tipo de metodologia (ROCHA; MELLO; BURITY, 2010;
MATOS et al., 2009).
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos pelos alunos nos questionários apresentaram um grau satisfatório
no que diz respeito ao nível dos alunos do curso, confirmando as expectativas acerca da
relevância do mesmo para a carcinicultura da região.
O fato de alunos do terceiro semestre não terem se saído melhores do que alunos
iniciantes do curso pode ter ocorrido devido a especificidade do assunto, que provavelmente
não constituía parte do escopo das disciplinas do curso. Dessa forma, a atividade foi
importante por acrescentar novas experiências e conteúdos aos alunos.
Por fim, o uso de modelos didáticos aliado à aula teórica expositiva mostra-se como
uma importante ferramenta para o ensino, e como forma de dinamizar o processo de ensinoaprendizagem.
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CONHECENDO COMUNIDADE TRADICIONAL DE MATRIZ
AFRICANA : O TERREIRO DE CANDOMBLÉ “ILÊ ASÉ APARÁ
ODARA”, EM XAPURI-AC, COMO EXPRESSÃO DE RESISTÊNCIA E
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RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência no campo da educação étnico-racial

e pretende contribuir para uma breve reflexão sobre o processo de resistência e afirmação
identitária através de uma representação social feminina, em um terreiro de candomblé,
localizado na cidade de Xapuri-Ac. O objetivo consiste em mostrar resultados que
contribuíram no processo de aprendizagem de alunos e servidores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, Campus Xapuri, através do conhecimento
de uma comunidade tradicional de matriz africana. Este trabalho possibilitou investigar e
conhecer in loco, histórias e costumes de um território onde pulsa a tradição e identidade de
um povo que busca dar continuidade aos princípios e valores de seus ancestrais africanos,
mesmo diante das rupturas culturais. Os métodos utilizados foram análise documental,
bibliográfica e aplicação de questionário como técnica de coleta de dados. Dessa forma, como
resultados, os participantes puderam ter um contato mais próximo com pessoas de “culturas
diferentes”, estabelecendo, assim, troca de saberes, interação entre sujeitos da própria
comunidade e o aprendizado de uma abordagem prática sobre educação não discriminatória.
Palavras–chave: Educação étnico-racial, Identidade cultural, Povos tradicionais

TRADITIONAL AFRICAN COMMUNITY MATRIX: THE YARD OF
CANDOMBLE "ILÊ ASÉ APARA ODARA" IN XAPURI-AC, AS AN
EXPRESSION OF RESISTANCE AND IDENTITY AFFIRMATION.
ABSTRACT: This article presents a report of an experience in the field of ethno-racial
education and aims to contribute to a brief reflection on the process of resistance and identity
affirmation by a female social representation in a yard of candomble, located in the city of
Xapuri -Ac. The goal is to show results that contributed in the learning process of students
and professionals of Federal Institute of Education, Science and Acre Technology of Acre –
IFAC, Campus Xapuri, through the knowledge of a traditional community of African origin.
This work made it possible to investigate and know in loco, stories and customs of a territory
where pulsates the tradition and identity of a people that seeks to give continuity to the
principles and values of their African ancestors, even in the face of cultural breaks. The
methods used were document and literature analysis and, a questionnaire applied as a data
collection technique. Thus, as a result, the participants were able to have a closer contact with
people from different cultures, thus providing exchange of knowledge, interaction among the
people from the same community and learning a practical approach to a non-discriminatory
education.
KEYWORDS: Ethnic-racial education, Cultural identity, Traditional people
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INTRODUÇÃO
Os registros históricos da ocupação das primeiras comunidades tradicionais negras na
Amazônia, suas constituições e relações étnicos raciais, ainda são poucos mencionados na
literatura. Para Salles, na Amazônia, “o negro sofreu pressões segregadoras, mas ainda assim
se misturou na massa da população”. (SALLES, 2005). Porém, com o processo de
territorialização, essas populações foram separadas arbitrariamente e pode-se perceber que,
nos dias atuais, este processo ainda não cessou.
Em Xapuri, cidade com pouco mais de 16 mil habitantes, localizada na região do Alto
Acre, cerca de 180 quilômetros da capital Rio Branco, é um município que possui poucos
espaços culturais e a falta desses referenciais, interfere significativamente na apropriação de
informações com relação à história e à memória de povos e comunidades tradicionais e sobre
a participação dos negros no desenvolvimento econômico e social daquela região.
Sobre estes povos, de acordo com o I Plano nacional de desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana:
Povos e comunidades tradicionais de matriz africana são definidos como grupos que
se organizam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país
por africanos para cá transladados durante o sistema escravista, o que possibilitou um
contínuo civilizatório africano no Brasil, constituindo territórios próprios
caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de
serviços à comunidade. (BRASIL, 2013, p.12)

Dessa maneira, a compreensão da trajetória do negro durante a vinda para o Brasil, da
diáspora africana até a abolição da escravidão é fundamental para compreensão da origem das
primeiras comunidades tradicionais de matriz africana e suas práticas religiosas.

Esta

afirmação é constatada em Cido de Òsun (2008):
Vale lembrar que a compreensão da história do negro no Brasil é fundamental para
explicar o surgimento do Candomblé como religião e revela a necessidade de uma
retomada do verdadeiro sentido de comunidade, mostrando que o grande mérito do
candomblé é a reconstituição da família negra, completamente esfacelada como o
processo de escravidão.

As poucas informações de como as comunidades de matriz africana se organizam,
sobrevivem e de seus contatos com outras culturas e religiões, foram o ponto de partida para a
construção deste relato de experiência. Sendo assim, ao inserir as temáticas étnico-racial,
diversidade cultural e seus desdobramentos em um terreiro de candomblé, foi possível
desencadear atitudes, troca de saberes e integração de discentes e servidores do IFAC, no
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município de Xapuri-Ac. É fundamental que esta prática sócio cultural aconteça em outros
territórios. São, portanto, relações que deveriam dialogar com outros espaços e não apenas
na comunidade escolar e, assim, constituir parâmetros norteadores no âmbito da educação
étnico-racial.
Neste sentido, este artigo tem como relevância, promover a relação cultura e sociedade,
contemplando como instrumento cultural as tradições religiosas de matriz africana,
especificamente, o candomblé. Dessa forma, não pretende-se abranger os aspectos religiosos
dos rituais ou das simbologias e sim contribuir para uma reflexão e visão mais ampla de
identificação do processo de resistência e afirmação identitária de uma representação social
feminina em um terreiro de candomblé.
Assim, o processo de afirmação identitária pode ter uma ligação forte com o passado.
Todavia, pode começar em um determinado grupo social, mas não tem um fim. Ou seja, pode
ter início bem cedo, na família, em movimentos sociais, na religião, na escola ou nas relações
de poder. Este posicionamento é ratificado em Albuquerque Jr. (2009, p.91): “A identidade
regional permite costurar uma memória, inventar tradições, encontrar uma origem que liga os
homens do presente a um passado”.
Por outro lado é possível perceber que uma identidade cultural não pode se distanciar
das relações sociais ou relações de poder e das novas realidades que vão surgindo. Não se
pode determiná-la apenas diante de um dado momento histórico, social ou político. E ainda,
sobre identidade, Rajagopalan (2003, p.71) afirma,

“Em qualquer momento dado, as

identidades estão sendo adaptadas e adequadas às novas circunstâncias que vão surgindo”.
Já o processo de resistência cultural é observado através da sobrevivência diante de
várias circunstâncias, como a separação ou perda da família, da diáspora, da escravidão, da
imposição de outras tradições culturais, do preconceito, da xenofobia, da perseguição, da
intolerância religiosa e de tantas outras ocorrências, que durante séculos, e até hoje, tem sido
a maior prova de resistência cultural de um povo. Ainda sobre estas rupturas culturais, Stuart
Hall, compreende que:
A terra não pode ser "sagrada", pois foi "violada" — não vazia, mas esvaziada. Todos
que estão aqui pertenciam originalmente a outro lugar. Longe de constituir uma
continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa historia esta marcada
pelas rupturas mais aterradoras, violentas e abruptas. (HALL 2003, p.30)
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Assim, neste trabalho, temos o propósito de relatar uma experiência que faz parte de um
projeto de extensão denominado “MEDIAÇAO DE LEITURA : A INTERVENÇÃO DA
LINGUAGEM E DA DIVERSIDADE NA RE-CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES NO IFAC, CAMPUS XAPURI”, edital nº
001/2014 - PROEX/IFAC, institucionalizado pelo IFAC, em 02 de setembro de 2015. O
período da ocorrência foi durante 6 (seis) meses, de novembro de 2015 a maio de 2016. Já o
encontro ocorreu, no dia 28 de setembro de 2015, no terreiro de candomblé Ilê Asé Apará
Odara. Neste sentido, durante a visita, discentes e servidores foram recebidos pela Yalorixá
Awrá Omin - Nilcilene Barroso Matos - que há mais de 20 anos exerce um papel políticocultural relevante e um legado importante na tradição religiosa afrodescendente no Estado do
Acre.
Segundo Awrá, como é conhecida na liderança de sua comunidade religiosa, em um
dos seus relatos, afirmou que “para entender ou conhecer o candomblé é necessário ir até lá”.
Diante desta afirmação, podemos observar o que o autor Beniste diz:
O mesmo ocorre com o que se chama de “parte de dentro de um Candomblé”. Para
entendê-la é necessário ir a esse povo, encontra- lo, vê-lo como realmente é; entrar
solidariamente em seus sentidos para saber o que pensa, e não o que achamos que
esse povo deveria pensar e crer. (BENISTE, 2008, p. 20)

Ainda, somente com o contato direto com às várias manifestações culturais é que
podemos entender melhor os processos de conhecimento identitário, da memória e da
ancestralidade desse povo. No livro Identidades fragmentadas, que aborda a temática da
identidade, Lopes (2006, p.32) ressalta que, “o que somos, nossas identidades sociais, são
construídas por meio de nossas práticas discursivas com o outro”.
Dessa forma, através de uma visita em uma comunidade tradicional de matriz africana,
foi possível contribuir com o processo de construção de um fazer pedagógico capaz de
conhecer outros territórios como espaços de reconhecimento e respeito às diversidades
culturais e religiosas. Pode-se ainda inferir que apesar das comunidades tradicionais serem
historicamente excluídas, esses povos veem na religião um modelo de resistência contra
qualquer tipo de preconceito.
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em mostrar resultados que contribuíram no
processo de aprendizagem de alunos e servidores do IFAC - Campus Xapuri, voltados para o
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conhecimento de histórias e costumes de um território onde pulsa a tradição e identidade de
um povo, que busca dar continuidade aos princípios e valores de seus ancestrais africanos.
MATERIAL E MÉTODOS
Os métodos utilizados foram análise documental, bibliográfica e aplicação de
questionário como técnica de coleta de dados. As revisões bibliográficas compreendeu
consultas em publicações de livros e artigos científicos. O questionário aplicado, antes da
visita, teve como objetivo apresentar, principalmente, o perfil dos discentes e apontar opinião
de diferentes aspectos sobre: racismo, preconceito, intolerância religiosa entre outros. A
leitura de um artigo sobre povos tradicionais serviu para nortear o debate no terreiro de
candomblé.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado deste relato de experiência, os participantes tiveram contato mais
próximo com pessoas de territórios “diferentes” e ligadas por laços culturais, estabelecendo,
assim, troca de saberes, interações entre sujeitos da própria comunidade e possibilitando,
assim, adquirir aprendizado através de uma abordagem prática sobre educação não
discriminatória (figura 1). No que se refere a participação, constatou-se que muitas dúvidas e
preconceitos foram desmitificados e novas aprendizagens foram se redefinindo. Outro fator
importante, diz respeito aos dados coletados de acordo com a análise do questionário, que
serviu de fundamento para identificar as formas pelas quais as questões étnico-raciais são
representadas, principalmente pelos discentes. A leitura realizada de um artigo sobre povos
tradicionais foi importante, pois norteou o debate e abriu outras discussões relacionadas à
diversidade cultural e pertencimento social, cultural e religioso na cidade de Xapuri-Ac . Um
dos pontos fortes da discussão foi sobre a intolerância religiosa e o preconceito racial como
práticas sociais.
No entanto, um dos discentes afirmou sobre a importância de entrar em contato com
novas culturas, às vezes tão próximas, mas ignoradas no dia a dia. Já o depoimento da
liderança da comunidade serviu de parâmetros para melhor compreensão dos perfis
identitários dos integrantes do terreiro de candomblé, desde a formação até os relatos de
experiências sócio culturais, como a existência de um grupo de capoeira, que é referência na
região, denominado “Senzala de Capoeira”, com aproximadamente 70 participantes entre
crianças e jovens. De acordo com Awrá, a capoeira “é um modo de vida, nos ensina a resistir
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todas as dificuldades da vida (forma de resistência) deixar viva a história do Brasil contada
nas nossas ladainhas e chulas, histórias dos grandes negros e negras que resistiram fazendo a
cultura permanecer com muita luta, musicalidade, dança, alegria...” A Yalorixá Awrá Omin
que na capoeira recebe o apelido de “Pantera” esclareceu ainda, que o apelido na capoeira é
uma forma de afirmação da identidade “na tradição da capoeira ganhamos apelido igual a
cada negro que chegava na Senzala”.

Figura 1. Terreiro de candomblé Ilê Asé Apará Odara. Xapuri-Ac, 2015.
CONCLUSÕES
A promoção, o reconhecimento e o respeito ao desenvolvimento cultural dentro de
uma instituição de ensino, em consonância com valorização da cultura local ou regional e
ainda, a aplicação da lei que dispõe sobre o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e
Africana é de suma importância para contribuir na criação de instrumentos transformadores
no âmbito da educação étnico-racial.
É preciso, portanto, se informar para não reproduzir a mesma história do passado.
Sobreviver durante séculos diante da imposição de outras tradições culturais e qualquer tipo
de preconceito é a maior prova de resistência e afirmação identitária de um povo.
Concluímos que, ainda hoje, a religião dos orixás e outras religiões de matriz africana
necessitam serem conhecidas e respeitadas. Enfim, ao contribuir com o desenvolvimento
institucional por meio de visita a um terreiro de candomblé, foi possível alcançar resultados
de experiências sócio educativa e cultural fora do contexto escolar.
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CONHECER PARA PREVENIR, NO PROJETO DE INTERVENÇÃO
SOBRE AS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS
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RESUMO: O hodierno trabalho trás o debate do tema drogas, questão que tem aumentado,
dentro das escolas como também as demais instituições públicas, sendo delas a
responsabilidade de informar e esclarecer a sociedade sobre as questões sociais presentes no
cotidiano da população. A escola liceu de Iguatu, junto ao “Projeto de Intervenção: Conhecer
para prevenir na Escola Liceu de Iguatu Dr. José Gondim” preocupa-se com a questão de
esclarecer, conhecer e prevenir o uso indevido das Drogas, ajudando aos alunos a formarem
suas opiniões acerca da temática. Com o objetivo de mostrar as consequências do uso
indevido, drogas e a importância de prevenir para uma saúde física e mental e social, foram
desenvolvidas na escola ações voltadas à temática. A partir deste trabalho, percebeu-se a falta
de informações dos alunos e a necessidade de nele trabalhar a vulnerabilidade existe na
sociedade contemporânea na escola e do perigo da entrada das drogas na escola.
Palavras–chave: Conhecimento, Drogas, Escola, Prevenção

KNOWING THE PREVENTION, INTERVENTION IN PROJECT ON
DRUGS AND ILLICIT LICIT
ABSTRACT: The present-day work behind the subject of debate drugs, an issue that has
increased in schools as well as other public institutions, and their responsibility to inform and
enlighten society on social issues present in the population daily. The lyceum school Iguatu,
with the "Intervention Project: Knowing to prevent the School Iguatu Liceu José Gondim" is
concerned with the question to clarify, understand and prevent the misuse of drugs, helping
students to form their views on the subject. In order to show the consequences of misuse,
drugs and the importance of preventing to a physical, mental and social health were
developed in school actions to the theme. From this work, it was noticed the lack of
information of students and the need for it to work the vulnerability exists in contemporary
society at school and the danger of entry of drugs in school.
KEYWORDS: Knowledge, Drugs, School, Prevention
INTRODUÇÃO
A adolescência é uma fase na vida do indivíduo marcada por transformações físicas,
psíquicas e sociais. Nessa etapa, geralmente, os jovens se distancia dos pais e adere a um
grupo de iguais. Dentro do grupo existe uma 'fraternidade' entre indivíduos que buscam uma
identidade comum, gerando as tribos urbanas. A utilização de drogas dentro dos grupos de
adolescentes envolve múltiplos fatores e tem aumentado exponencialmente nos últimos anos.
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Segundo Tavares, Béria e Lima (2004 apud. ANDRADE, 2014) os fatores de risco para
o uso de drogas no Brasil são pouco estudados, e a maioria das informações são de outros
países. Os estudos indicam uma ligação entre o uso de drogas com: envolvimento dos pais ou
da família com o consumo de álcool ou drogas, dificuldade em perceber o apoio dos pais, ser
criado por apenas um dos genitores, não ter nenhum vínculo religioso, baixo número de
práticas esportivas, e também fatores sociodemográficos (idade, sexo, classe social). No
Brasil os fatores sociodemográficos são os mais estudados.
Os fatores de risco não predispõem que indivíduos enquadrados nestas categorias façam
uso e abuso de drogas, mais que esses fatores aumentam a probabilidade de que o uso e abuso
de drogas ocorra. Assim a escola acaba sendo um dispersor de informações e os alunos
(receptores ativos) acabam por absorver e retransmitem da forma que melhor se encaixa no
cotidiano de cada um dos discentes.
Segundo Corrêa (2010 apud. ANDRADE, 2014) afirma que a probabilidade de um
adolescente da contemporaneidade ter algum contato com o mundo das drogas é de cem por
cento, devido à extrema facilidade de acesso aos tóxicos. Esse contato não se refere
propriamente ao uso, mas ao fato de que os adolescentes vivenciam muitas situações que
possibilitam isto: ver alguém sob o efeito de drogas; conhecer algum usuário; ir a uma festa
onde existe o consumo de drogas; saber quem é o traficante do bairro. A função social da
escola é evitar que informações erradas ou mal interpretadas sejam consideradas valorosas e
acabem transformando o jovem promissor de hoje, no adulto problemático de amanhã.
A Escola de Ensino Médio Liceu de Iguatu Dr. José Gondim Iguatu tem observado a
necessidade de uma prevenção visto o aumento do consumo de drogas entre os jovens do
ensino médio. Nesse intuito a preocupação em se trabalhar dentro e fora da sala de aula como
também na comunidade que abrange o território da escola expandido as famílias dos alunos
que residem na zona rural e periferias, como propõem Seibel e Júnior (2001, p.43) que: “[...] a
melhor maneira de abordar o problema do uso e abuso de drogas entre os jovens é a
prevenção. E quando se fala em atuar com jovens, a escola é sempre lembrada como o local
de excelência onde esta tarefa deve se desenvolver”.
A escola tem apresentado uma característica bem favorável a respeito do uso de drogas,
pois nossa clientela é de 70% de alunos da zona rural, embora as drogas já se encontram
nesses locais o qual não estão livres, tornando-se mais acessíveis. Os sítios (zona rural) ficam
longe das represarias da segurança pública e do foco maior que é da sociedade, tornando-se
um fator favorável para a disseminação das drogas.
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O objetivo do trabalho é informar e sensibilizar os estudantes para fornecer subsídios
que auxiliem a formação de uma consciência crítica bem definida sobre o uso das drogas e
suas implicações para usuários, familiares, círculo de amizades, comunidade e sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia para a abordagem foi à qualitativa, que, para Chizzotti (1991, p.79),
pressupõe “uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo do objetivo e a
subjetividade do sujeito”. Assim no presente estudo afirma que a pesquisa qualitativa
justifica-se como uma forma adequada de entender a natureza de um fenômeno social.
(CHIZZOTTI, 1991; RICHARDSON, 2007).
O projeto foi desenvolvido a partir de ações que estimulem a cada participante a análise
situacional de sua atividade, com vistas à compreensão de seus fatores influentes,
possibilitando o planejamento do processo de mudança. Dessa forma o projeto se direcionou
nas questões e necessidades apresentada pela instituição a partir de um diagnóstico prévio.
Com vistas no processo de mudança o projeto dará subsídios teóricos e estratégicos aos
participantes objetivando a ajuda-los na busca de suas próprias soluções, atuando assim como
atores do processo. Assim o público alvo consta de alunos e suas famílias, professores,
diretores, funcionários da escola.
O inicio das ações parte das demandas oriundas da comunidade e da escola, através dos
relatos e relatórios da Associação de Moradores da Comunidade do Bairro Brasília, assim
como do Conselho Escolar, sentiu a necessidade de programar uma ação mais efetiva que
subsidiasse a escolas na prevenção do uso de álcool e drogas. Para essa primeira fase foi
realizada as seguintes ações: Pesquisa de literatura sobre o assunto; Elaboração de Projeto
Institucional; Estabelecimento de plano de trabalho para o monitoramento das metas e prazos
a serem cumpridos mediante a proposta construída pelo grupo; Apresentação do projeto
institucional a comunidade escolar.
Dando continuidade ao projeto o percurso delineia-se nas seguintes etapas: Leitura de
textos e notícias atuais sobre drogas; Pesquisas e debates em sala de aula sobre o assunto
DROGAS; Confecção de cartazes e murais com base nas pesquisas feitas, contendo
informações sobre os diversos tipos de drogas, seus efeitos e consequências maléficas à vida;
Exibição de vídeos que tratem do perigo no uso e tráfico de drogas; Apresentação de filmes e
slides para reflexão e discussão; Estudos sobre o tema em apostilas, com grupos de alunos e
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professores; Momento esportivo e cultural apresentando o lazer e o esporte como uma forma
de prevenção contra as drogas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Escola de Ensino Médio Liceu de Iguatu Dr. José Gondim, atende a alunos oriundos
da zona urbana e zona rural, como também proveniente de cidades vizinhas. O corpo discente
é formado atualmente pela média de 950 alunos, do primeiro ano até o terceiro ano de ensino
médio. O público feminino é bem maior, tendo um número menor de homens, sendo
predominante a presença de mulheres, inclusive no quadro docente, onde a minoria são os
homens, sendo essa realidade não só da escola, mas do mundo atual.
A situação socioeconômica dos alunos varia de classe social baixa sendo a maior parte,
uma grande quantidade de alunos que frequentam a escola forçados pelos responsáveis, esse
público tem famílias desconstruídas, sem teto, sem emprego e vivem em um espaço de grande
vulnerabilidade social, estando sujeitos à exposição de violência, fome, pobreza de vários
aspectos e ao mesmo tempo conviver em um espaço com várias realidades e que nem todos
estão preparados para esse momento.
A forma mais acessível de lazer desses jovens nas suas comunidades está relacionada a
bebidas e locais de fácil acesso a drogas e promiscuidades. Com as suas famílias revivem o
contato e a exposição das drogas licitas e ilícitas, ficando vulneráveis a exibição sem pudor
nos barzinhos, em esquinas de pontos do tráfico de droga esperando para consumo ou para
comercialização. Em certos distritos e bairros existem alguns lugares com leis próprias onde
até para entrar em determinados espaços é necessária a permissão do chefe, e essa verdade
vem da família para a escola na pequena e pacata cidade de Iguatu que vai sendo tomada pelas
drogas e a violência.
Não podemos dizer que essa é a totalidade, pois por outro lado existem um público
estruturado de famílias bem estruturadas das diversas classes social que tem total
acompanhamento, que estão presentes diariamente na escola interagindo com todos e expondo
a vontade de ajudar na educação não só dos seus filhos, mas participando de organismos
colegiados estando presente sempre que são chamados.
A probabilidade de um adolescente da atualidade ter algum contato com o mundo das
drogas é de cem por cento, devido à extrema facilidade de acesso aos tóxicos. Esse contato
não é diretamente de uso, mas ao fato de que os adolescentes vivenciam muitas situações que
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possibilitam isto: ver alguém sob o efeito de drogas; conhecer algum usuário; ir a uma festa
onde existe o consumo de drogas; saber quem é o traficante do bairro.
É nítido que as drogas não escolhem a classe mais baixa, mesmo certos de que ela tem
ganhado um grande espaço nas periferias da cidade, desbravando as classes sociais sem
pudor, da mais alta a menor baixa, de todas as escolas e em todos os bairros, entra em
qualquer família se estalando naquelas pessoas que se abrem a práticas pela falta de
esclarecimento e estrutura pessoal. Analisando a partir da observação de Silber e Souza (2007
apud. ANDRADE, 2014), que afirmam ainda que alguns adolescentes sofrem mais riscos do
que outros quanto ao uso das drogas, por elas estarem disponíveis, e devido ao fato dos jovens
passarem por algum tipo de pressão para o uso das drogas. Os três fatores considerados mais
importantes para a utilização e abuso das drogas são: história familiar, uso por parte dos pais e
algumas características individuais.
O projeto se deu início com a observação do educando em seu desenvolvimento com a
família e a escola, na observação junto as atividades diárias no Liceu de Iguatu Dr. José
Gondim localizado na zona Urbana de Iguatu percebe-se claramente que a escola é uma
imagem desse processo de desenvolvimento do educando enquanto sujeito social integrado
em uma família dentro da escola englobado de políticas públicas ativas no cotidiano.
As dificuldades de aprendizagem no educando muitas vezes são no processo de
comunicação e no processo motivacional, aqui encontramos onde atua o desenvolvimento e
em que ferramentas podemos trabalhar para ajudar ao educando ser o seu próprio sujeito de
aprendizagem.
A escola é um ambiente totalmente social, a diversidade de identidades nela presente
contribui para que seja um espaço cultural, de descobertas, conhecimentos, aprendizagens,
emoções, relações e comportamentos. Apesar de ser um local que dispõe de inúmeras
atividades culturais, que permite um maior vínculo dos alunos com a escola, percebe-se que
em sala de aula os alunos demonstraram desinteresse em aprender, principalmente nas aulas
expositivas.
Já no que se refere a aulas práticas, os alunos mostraram bastante entusiasmo,
sobretudo, quando é um projeto que tenha dinâmicas em que os mesmos participam
ativamente. Ficou explícito pela maneira como se comportaram na realização das aulas em
que puderam participar de acordo com seus interesses, formular perguntas e comentar com os
demais colegas. Os temas relacionados ao dia-a-dia do aluno, como por exemplo, o tema
verdade ou liberdade, incitava um maior interesse pelo assunto.
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A participação dos alunos em relação ao conteúdo aconteceu mais de forma induzida,
muitos ainda apresentavam certa resistência em perguntar algo ao professor. Alguns se
intimidavam e pedia ao colega que fizesse os questionamentos em seu lugar. O professor
tentava estimular a participação da turma através de perguntas dirigidas aos alunos em geral,
sem escolhas individuais, para evitar possíveis constrangimentos por parte dos alunos. O
professor procurava sempre relacionar o conteúdo abordado em sala com acontecimentos e
situações práticas do cotidiano e sobre esses assuntos, percebe-se um maior envolvimento dos
alunos através de questionamentos. Alguns já associaram experiências vividas ao conteúdo
que foi como enriqueceu ainda mais a aula.
A escola promove o conhecimento acadêmico considerando situações sociais. A escola
aparece como uma inserção dentro de uma sociedade competitiva que muda rapidamente, para
isso ensina ao aluno a enfrenta-la de forma que possa progredir no seu conhecimento e na sua
vida acadêmica.
As famílias, responsáveis pelo desenvolvimento social e psicológico de seus filhos,
devem buscar a interação com a escola, promovendo, questionando, sugerindo e interagindo
de forma a fornecer elementos que através de discussões e ampla comunicação com os
educadores promovam as iniciativas que vão de encontro às necessidades dos educandos.
O panorama descrito reflete a importância para o aluno a instituição família e a
instituição escola unidas para o seu desenvolvimento e como parceiro encontra as políticas
públicas direcionadas a educação do aluno dentro da escola. Esta ligação é fundamental para a
criança como o adolescente que se transforma com a sociedade e fica vulnerável nas
ideologias muitas delas errôneas mais que se apresenta como um estilo de vida, ou uma busca
para o prazer pessoal. Assim jovens escolares precisam de um aicerce firme que proporcione
uma base para sua sobrevivência dentro da sociedade.
A comunidade escolar pode ser definida agora como alunos, professores, servidores,
pais, vizinhança e Estado através de políticas públicas é um ambiente próprio para a
construção de aprendizagem e do conhecimento, o aluno transformasse em um cidadão em
potência para um cidadão em ato responsável pelo seu próprio ‘eu’ existencial na sociedade.
Assim o projeto esclareceu a real importância em se conhecer as drogas e perceber as
consequências do seu uso, segundo Scivoletto (2003 in: CAVALCANTE, 2003) dificilmente
o adolescente percebe que o uso contínuo das drogas pode gerar dependência química no
futuro, pelo fato de que muitas substâncias ilícitas provocam a dependência após algum tempo
de uso. A demora que a droga tem para tornar-se uma pessoa dependente faz com que o
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adolescente que se torna usuário perceba tarde demais que está num caminho sem volta, e
acabe tornando-se dependente grave.
O chamativo feito através do projeto, intercâmbios, parcerias entre diversos segmentos,
promoveu a socialização e inclusão de todos. A execução das ações do trabalho se decorreu
satisfatoriamente nas duas fazes pelo acolhimento e empenho dos alunos quanto dos
professores. O debate se propagou e assumiu postura nos corredores, nas salas de aulas como
nas demais dependências da escola.
A sensibilização do projeto aconteceu por meio de apresentação de materiais e do
projeto impresso para a leitura, observação e sugestões dos professores, os encontros se deram
nos planejamentos das três áreas de estudos – Ciências Humanos, Ciências da Natureza,
Linguagens e Códigos. O cenário visualizado dos professore como de todos que estão
inseridos no cenário educativo e são comprometidos com uma educação de qualidade,
preocupam-se em analisar as causas do uso de drogas.
Com o conhecimento dos professores e a suas colaborações os mesmos foram
disseminando as propostas de ações do projeto e a sua importância nas salas, com aulas
diversificadas que abordassem o tema de forma dinâmica e acessível a todos. A participação
ficou ativa com todos os participes conhecedores do tema. Ao decorrer de todo o trabalho os
alunos quanto os professores tiveram interesse nas discursões da temática.
Em unanimidade foi constatado no debate que o problema da dependência química não
pode ser deixado em segundo plano, e a escola é desafiada a encontrar caminhos que visem
crianças e jovens a compreenderem a importância do ambiente escolar saudável e assim
aprenderem a respeitar a todos aqueles que têm o papel de ajudá-los na sua formação, bem
como todos os que fazem parte do seu convívio.
As manifestações de rebeldia muitas vezes presentes na vida dos jovens, podem ser
vistas como uma forma de se mostrar para o mundo, mostrar sua existência e em muitos casos
o indivíduo tem somente a intenção de ser ouvido por alguém. A falta de valores é um fator
determinante nas famílias e na escola, de singular importância para uma boa formação pessoa.
Na escola o aluno requer atenção que muitas vezes não encontra na família e não são
compreendidos pelos professores, com as informações propagadas sobre as drogas e a vida
distante delas pelo projeto, pode-se começar as ações espalhadas em atividades diversificadas.
As ações iniciaram a segunda fase do projeto, com células de estudos, os alunos
realizaram pesquisas para abortar a drogas utilizando textos, notícias, demais meios de
informações, com esse material o debate se iniciou nas salsas de aulas sobre o assunto, como
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resultado do mesmo os alunos confeccionaram cartazes com informações e frases espalhadas
em toda a escola, exposto durante todo o projeto. Com o arsenal de discursões os professores
expuseram em forma de seminário os resultados que os próprios alunos haviam conseguido
com a sua pesquisa com vídeos que demostravam a atual situação das drogas no Brasil.
Na ação seguinte foi proferido nas aulas de História, variados filés, após a execução foi
pedido aos alunos uma resenha crítica sobre a história da película. A culminância do projeto
aconteceu com momento esportivos e cultural, campeonatos de futsal, vôlei, peteca, dama,
xadrez, dança, música e teatro. A escola foi contagiada de alegria, contagiando toda a
comunidade escolar dessa maneira formando multiplicadores, protagonistas e conscientizares
para a prevenção e combate as drogas, seu uso e trafico. Em março a junho, o projeto foi
considerado um sucesso dentro da escola na avaliação do núcleo gestor, professores,
funcionários e alunos. A aplicação e aquisição de conhecimento foram exitosos, contribuindo
par a formação profissional, humana pessoal da comunidade escolar.
CONCLUSÕES
O trabalho foi desenvolvido de forma satisfatória, dando a oportunidade de desabrolhar
as experiências vivenciadas pelos alunos de forma livre e criativa. Os alunos e professores
puderam refletir a própria realidade como também colocar-se em outros lugares conotando as
drogas em seu contexto histórico. A participação dos professores e alunos manifestou o
interesse pela temática, destacando o álcool e o tabaco como os mais acessíveis, expostos e
aceitáveis pela sociedade e cultura, esse foi um dos temas mais abordados nas discursões
como também os efeitos negativos que ocasiona no organismo e na sociedade.
A observação que pode se contar no processo desse trabalho, é que seu objetivo foi
cumprido de forma a ascender a discursão sobre as drogas que atinge a escola, a comunidade
a família e a pessoa em si. Os alunos abriram-se nas atividades e foram criativos na
investigação do tema.
A escola tem buscado trabalhar com todos independente de quem seja, do que usa e
como usa. A escola além de abordar nas aulas de Biologia e Química, trabalha-se nas aulas de
Formação Cidadã, nas práticas de laboratório e no Núcleo de Pesquisas Sociais.
O projeto desencadeou pontos que se podem dar continuidade da discussão. Como
pontos fortes trabalhados na temática foram “os projetos” desenvolvidos na escola como:
Saúde de prevenção na Escola (SPE) pelo professores de Biologia, os projetos do PSF(Posto
de Saúde Familiar) do município que sempre trazem palestrantes, psicólogos para uma
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conversa informal, debates com agentes de saúde do município e a disciplina de
DPS(Desenvolvimento de Pesquisas Sociais), onde o mesmo trabalho relacionado a temática
e como este tema tem preocupado a todos, a professores trabalhador como cartazes, vídeos,
questionários, discussões, teatro e paródias.
Os pontos fracos é na hora da abordagem quando se sabe que eles estão com a droga e
querem repassar para os outros alunos. Quando ocorreu, se tem toda delicadeza de primeiro
conversar com o Poder Judiciário para se tornar alguma medida. Após serem orientados
chamamos a família e o aluno para uma conversa. Outro ponto fraco é o tempo disponível
para aqueles alunos que residem no sítio e não podem vir nos contra turno, impossibilitando
realizarem mais atividades sobre o tema.
A temática das drogas ilícitas e principalmente as lícitas como fumo, álcool e outras que
estão mais presentes no dia a dia expostas a publicidade pela mportância do assunto o estudo
e trabalho para o esclarecimento do tema contribui para novas perspectivas de estimulo que
bossa atingir a vida da família escolar – professores, alunos, família e comunidade.
O projeto acreditou na multiplicação da ideia de uma sociedade mais democrática e
emancipadora. Assim essa disseminação da fala da prevenção e conhecimento das drogas
partem de cada indivíduo e tem como apoio as demais ações corriqueiras da escola, que
podem ser aproveitadas para o debate e nele o conhecimento da causa.
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RESUMO: O presente trabalho é parte do estudo realizado durante o desenvolvimento da

pesquisa de mestrado da primeira autora e aborda a temática avaliação da aprendizagem e
formação continuada. A pesquisa foi realizada a partir da percepção sobre a dificuldade dos
docentes em compreender o processo avaliativo. Participaram da pesquisa docentes que atuam
no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação de Rondônia
– IFRO, Câmpus Vilhena. A participação para a constituição do grupo foi voluntária, e
contou com 13 (treze) participantes, de diferentes áreas do conhecimento. A constituição do
grupo foi com base em uma proposta de trabalho colaborativo, com o objetivo de construir
uma proposta de avaliação numa perspectiva mediadora. Foram realizados nove encontros,
pautados em um exercício reflexivo sobre avaliação da aprendizagem. Os encontros foram
gravados em áudio e posteriormente transcritos. A análise dos registros das reuniões e das
entrevistas revelou as concepções e dilemas dos professores com relação aos processos
avaliativos. A constituição do grupo colaborativo foi um espaço, no qual os participantes
puderam refletir sobre as práticas avaliativas e construir coletivamente uma proposta de
avaliação na perspectiva da avaliação mediadora para o Câmpus Vilhena. A pesquisa teve um
enfoque qualitativo/descritivo, e, como instrumento de coleta de dados foram utilizados
questionários, observação indireta, diário das reuniões, materiais produzidos pelos
participantes durante os encontros: textos, memoriais e entrevistas semiestruturadas. O estudo
traz algumas considerações sobre avaliação da aprendizagem, formação continuada e a
importância da constituição de grupos colaborativos como possibilidade de formação
continuada no contexto do IFRO-Câmpus Vilhena.
Palavras–chave: Avaliação Mediadora, Formação Continuada.

ESTABLISHMENT OF A COLLABORATIVE GROUP FOR
CONSTRUCTION OF A MEDIATING ASSESSMENT PROPOSAL
ABSTRACT: This work is part of the master's research, made by the first author, and
addresses the issue of assessment of learning and continuous training. The research was
conducted from the perception of the difficulties of teachers to understand the assessment
process. Teachers who work in the Integrated Technical Education at the School of the
Federal Institute of Rondonia - IFRO Campus Vilhena participated in the research.
Participation to the creation of the group was voluntary and involved 13 participants from
different areas of knowledge. The formation of the group was based on a collaborative work
proposal, in order to build a proposal for evaluation in a mediating perspective. Nine meetings
lined in a reflective exercise about learning evaluation were performed. The meetings were
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recorded on audio and later transcribed. The analysis of records of meetings and interviews
revealed the concepts and dilemmas of teachers in relation to the assessment processes. The
formation of the collaborative group was a space in which participants were able to reflect on
assessment practices and collectively build a proposed assessment in the assessment of
prospective mediating for Campus Vilhena. The study was a qualitative / descriptive
approach. As data collection instrument questionnaires were used, indirect observation, daily
meetings, materials produced by the participants during the meetings: texts, memorials and
semi-structured interviews. The study presents some considerations on assessment of
learning, continuous training and importance of establishing collaborative groups as the
possibility of continuous training in the context of IFRO - Campus Vilhena.
Keywords: Mediating assessment, Continuous training, Collaborative working
INTRODUÇÃO
A temática avaliação da aprendizagem constitui-se pauta das discussões no dia a dia
das instituições de ensino. Muitos estudiosos do assunto têm realizado pesquisas nesta área,
entre eles Hoffmann (2011; 2012; 2013) Luckesi (2006), Esteban (2004), Firme (1994),
Freitas (1997), entre outros.
Considerando as ideias desses autores, observa-se que a discussão sobre a avaliação
da aprendizagem vem ganhando destaque e esses estudos mostram o contexto em que
predominavam críticas ao caráter excludente e seletivo das práticas avaliativas. A avaliação é
apontada como “vilã”, responsável pelas taxas de evasão e repetência, pois grande parte dos
estudantes que ingressavam na escola, devido às consecutivas reprovações, acabava
abandonando-a sem ao menos concluir os anos iniciais. Isso fica claro quando Hoffmann
(2011) destaca:
A história nos mostra que a sociedade e a escola prezam por demais a reprovação e
que vem cultuando essa prática como garantia de manutenção de “uma escola de
qualidade”. [...] com a finalidade explícita de aprovar/reprovar, essa prática passou a
ser exercida no sentido de classificar entre capazes e incapazes, comparar diferenças,
estabelecer padrões homogêneos de sucesso e fracasso, para poder excluir,
obstaculizar processos de aprendizagem, manter na escola apenas os melhores
(HOFFMANN, 2011, p.59).

Como forma de superar a prática avaliativa excludente, seletiva e autoritária,
surgiram propostas que levavam em consideração a qualidade do aprendizado e,
contribuíssem para o acesso e permanência dos alunos na escola.
A constituição de um grupo colaborativo no IFRO – Câmpus Vilhena foi a partir da
necessidade de se refletir sobre a temática avaliação da aprendizagem, considerando a
dificuldade dos docentes em compreender o processo avaliativo. Nos Institutos Federais, isto
se reflete de forma geral com o elevado índice de evasão, segundo dados do Sistema Nacional
de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o índice de evasão nos cursos
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técnicos integrados ao ensino médio, aumentou de 2,5% (2010) para 4%(2012).
Especialmente no IFRO- Câmpus Vilhena, em que de acordo com dados estatísticos
apresentados em reunião com equipe pedagógica, constatou-se que houve um índice de 15%
de evasão em 2014, principalmente nas turmas dos 1ºs anos do ensino médio nos cursos
técnicos integrados. Esse estudo possibilitou a consolidação de um grupo colaborativo, com o
objetivo de construir coletivamente uma proposta de avaliação numa perspectiva mediadora e
que essa proposta pudesse subsidiar as práticas pedagógicas, no intuito de minimizar o índice
de evasão e repetência.
Nesse contexto é importante proporcionar reflexões sobre a temática avaliação da
aprendizagem e como ela vem se constituindo dentro da instituição e a formação continuada
possibilita essas discussões, pois é um processo que se constitui por meio das relações entre
teoria e prática experienciada pelos docentes ao longo do sua prática pedagógica e contribui
para o saber docente. Dessa forma, pensar formação continuada nessa concepção, pressupõe
compreender que o processo é contínuo, sistemático, organizado e deve levar em conta as
exigências sociais, psicológicas, pessoais, contextuais e profissionais ( BOLZAN, 2001).
A formação continuada não deve ser confundida com ações pontuais de formação,
muitas vezes denominamos “formação continuada” modelos formativos convencionais de
transmissão, tais como: treinamento, reciclagem ou capacitação, mesmo com intenções de
divulgar novas ideias ou sensibilizar os professores para aspectos importantes de seu trabalho
por meio de minicursos ou oficinas, por exemplo, esses eventos não carregam as
características da formação continuada.
Não basta a formação acadêmica inicial, o docente precisa ter consciência de que o
processo de formação continuada estará presente ao longo de sua vida profissional, e pode ser
realizado de diferentes formas, entre elas a participação em grupos colaborativos de
aprendizagem.
De acordo com Imbernón,(2010),
Não podemos separar a formação do contexto de trabalho, porque nos enganaríamos
em nosso discurso. Ou seja, tudo o que se explica não serve para todos nem se aplica
em todos os lugares. O contexto condicionará as práticas formadoras, bem como sua
repercussão nos professores, e, sem dúvida, na inovação e na
mudança.(IMBERNÓN, 2010, p.09)

Dessa forma, a constituição de um grupo colaborativo como ferramenta para o
desenvolvimento de formação continuada na instituição para discutir, refletir, analisar e
Artigos

Ciências Humanas

13124

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

construir uma proposta de avalição, ao mesmo tempo em que tem uma característica própria,
apresenta objetivos comuns, mas mantém os objetivos individuais, mantendo a singularidade
dos participantes do grupo. A pesquisa teve como objetivos: constituir um grupo colaborativo
para discussões e elaboração de uma proposta de avaliação mediadora para o

IFRO –

Câmpus Vilhena; promover debates, reflexões e trocas de experiências pedagógicas em
relação às práticas avaliativas e ao final construir uma proposta de avaliação numa
perspectiva mediadora para o Câmpus Vilhena.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com os professores do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio
que atuam no Instituto Federal de Educação de Rondônia, Câmpus Vilhena, com o objetivo de estudar
sobre a temática avaliação da aprendizagem e ao final construir uma proposta de avaliação mendiadora
para o Câmpus. A constituição do grupo colaborativo se deu com a participação voluntária de
professores que atuam no ensino Técnico integrado do IFRO-Câmpus Vilhena, totalizando 13( treze)
participantes de diversas áreas do conhecimento. Para a realização de cada encontro, houve um
planejamento para selecionar materiais e estratégias a serem propostas para o grupo. Foram realizados
(09) nove encontros, que compreendeu de agosto a dezembro de 2014. Os encontros foram realizados
às segundas-feiras, das 15 às 17 horas. A pesquisa teve um enfoque qualitativo/descritivo, e, como
instrumento de coleta de dados foram utilizados questionários, observação indireta, diário das
reuniões, materiais produzidos pelos docentes durante os encontros: textos, memoriais e entrevistas
semiestruturadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta construída nesse grupo colaborativo foi composta por diversas ações e foram
agrupadas em três segmentos: Ações referentes à sala de aula, ações referentes aos demais setores da
instituição e ações referentes à gestão da instituição.
A construção da proposta de avaliação da aprendizagem numa perspectiva mediadora para o
IFRO - Câmpus Vilhena teve início a partir da implantação de um grupo colaborativo, em agosto de
2014, e se desenvolveu ao longo dos nove encontros realizados até o final desse ano.
Durante os encontros, o grupo realizou a leitura do Projeto Pedagógico dos cursos Técnicos
(IFRO, 2014) e do Regulamento Acadêmico dos Cursos Técnicos (IFRO, 2010), especialmente a parte
concernente à avaliação da aprendizagem, tendo como parâmetro a legislação vigente, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação nº. 9394/96, bem como o relato de experiências vivenciadas por
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professores durante a realização dos encontros, se consolidando em momentos de reflexão sobre a
prática, resultando na elaboração de uma proposta de avaliação para o Câmpus Vilhena.
Acredita-se, e isso pode ser confirmado por meio da análise das entrevistas realizadas ao
final da construção da proposta de avaliação, que os docentes participantes da pesquisa ao final do
processo de construção da proposta, confirmam a necessidade de continuidade de estudos sistemáticos
na instituição sobre temáticas relacionadas ao ensino e aprendizagem.
A proposta construída pelo grupo teve uma boa aceitação dos gestores da instituição, fato
que ficou evidente nos encontros pedagógicos realizados no primeiro semestre de 2015, em que já foi
possível a consolidação de ações relacionadas à sala de aula, como planejamento interdisciplinar.

CONCLUSÕES
Devido à especificidade e à dinâmica das práticas pedagógicas, especialmente no que se refere à
avaliação da aprendizagem, a constituição de um grupo colaborativo para construção de uma proposta
de avaliação possibilitou aos participantes um envolvimento maior com a leitura e discussões sobre os
conceitos de avaliação. As informações que subsidiaram as discussões apontaram que apesar das
mudanças, resultado do progresso tecnológico, e as inovações implementadas na instituição, alguns
professores ainda têm dificuldades em avaliar a aprendizagem de seus alunos.
Na perspectiva da formação é preciso aprender continuamente como ver a realidade uma vez
que é na prática, na troca de saberes, na ousadia da busca que se dá o aprendizado mútuo. A formação
continuada deve se constituir em trabalho permanente de aperfeiçoamento da prática pedagógica
docente e precisa ser vista como um processo contínuo.
Nesse contexto, o docente necessita de uma estrutura profissional centrada na reflexão, na ação
e na gestão de sua formação, de maneira que possibilite uma melhoria na sua prática pedagógica,
como um exercício crítico e contínuo. Sugere-se um olhar mais atento à prática educativa seja por
meio de grupos de pesquisa, grupos colaborativos

ou outras atividades afins que propiciem a

ampliação de conhecimentos junto aos docentes. Além de fornecer subsídios necessários aos docentes
para uma prática pedagógica competente, a formação continuada oportuniza o docente a construção de
uma prática reflexiva e autônoma.
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CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA JUNTO AOS
RIBEIRINHOS DO MUNICÍPIO DE LÁBREA-AM
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RESUMO: Este trabalho tem o propósito de apresentar a construção de caminhos viáveis
para a consolidação da Educação Profissional e Tecnológica junto aos ribeirinhos do
município de Lábrea, Estado do Amazonas, que é problematizada com a grande extensão
territorial do município e todas as dificuldades logísticas, o que amplia a necessidade da
presença do campus Lábrea/IFAM na região para a inclusão desse público tão peculiar na
EPT. O estudo possibilitou a realização de divulgação de processo seletivo nas comunidades
rurais Praia da Gaivota, Santa Fé e Sepatini, o que resultou na inscrição de 103 candidatos e
aprovação de 38 inscritos, o que permitirá o acesso dos alunos no quadro discente do IFAM,
através dos Cursos Técnicos de Secretariado, Vendas, Informática para Internet ou Recursos
Pesqueiros, na modalidade Subsequente. Oportunizará a construção de uma Educação
Profissional e Tecnológica mais humana, diversificada e inclusiva, o que culminar com a
realização de novos estudos acerca dessa temática, tendo em vista as oportunidades geradas a
partir da oferta desses cursos a alunos de comunidades ribeirinhas.
Palavras–chave: desafios, divulgação de processo seletivo. educação inclusiva. oportunidade

CONSTRUCTION OF ROADS FOR CONSOLIDATION OF
VOCATIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION TOGETHER
TO THE BORDERING MUNICIPALITY OF LABREA-AM
ABSTRACT: This work aims to present the construction of viable ways for the consolidation
of professional and technological education with the bordering the municipality of Lábrea,
Amazonas State, which is problematized with the large territory of the municipality and all
the logistical difficulties, which extends the need for the presence of campus Lábrea/IFAM in
the region for the inclusion of this peculiar public on EPT. The study made possible the
development of selective disclosure process in rural communities Praia da Gaivota, Santa Fé
and Sepatini, which resulted in the registration of 103 candidates and approval of 38 entries,
which will allow access for students in the student framework of the IFAM through courses
Secretariat of Technical, Sales, Internet Computing or Fishery Resources in Subsequent
mode. Opportunity building a professional and technological education more humane, diverse
and inclusive, which culminate in the new studies on this theme, in view of the opportunities
generated from these courses offer the students of riverside communities.
KEYWORDS: challenges, inclusive education, opportunity, selection process disclosure
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INTRODUÇÃO
A instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com
a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, contribuiu significativamente para a disseminação da oferta da
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em diversas regiões brasileiras.
Na Região Amazônica, mais especificamente no Norte, foram criados Institutos
Federais em todos os Estados: no Amazonas, o IFAM; no Acre, o IFAC; em Rondônia, o
IFRO; no Amapá, o IFAP; no Pará, o IFPA; em Roraima, o IFRR e em Tocantins, o IFTO.
No Estado do Amazonas foram, entre criados e federalizados, 15 (quinze) Institutos
Federais – 3 em Manaus: Zona Leste, Manaus Centro e Distrito Industrial e 12 no interior do
Estado: Lábrea, Maués, Presidente Figueiredo, Coari, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira,
Parintins, Humaitá, Itacoatiara, Tefé, Eirunepé e Manacapuru.
Sendo constitucionalmente a Educação um direito de todos os brasileiros, as chamadas
populações tradicionais (indígenas, negras e ribeirinhas) devem ter acesso a essa Educação
Profissional e Tecnológica para seu desenvolvimento profissional e tecnológico.
Conceitualmente, Diegues (apud FRAXE, 2007) expõe que:
As populações tradicionais possuem um modo de vida específico, uma relação única
e profunda com a natureza e seus ciclos, uma estrutura de produção fundamentada
no trabalho da própria população, com utilização de técnicas baseadas na
disponibilidade dos recursos naturais existentes dentro de fronteiras definidas,
adequando-se ao que a natureza tem a oferecer, e também manejando quando
necessário. Em tais populações, ocorre uma constante difusão de saberes através das
gerações como forma de eternizar a identidade do grupo. (DIEGUES apud FRAXE,
2007, p. 48).

Nessa especificidade, faz-se mister compreender que as populações ribeirinhas possuem
suas peculiaridades e são assim conceituadas por Neves (2008):
Os ribeirinhos da Amazônia são trabalhadores e trabalhadoras que residem nas
proximidades dos rios e, que há muito caracterizam-se por ter como principal
atividade de subsistência, a pesca. (...) São descendentes dos migrantes nordestinos
que ocuparam a Amazônia na segunda metade do século XIX atraídos pela
propaganda oficial para trabalharem na extração do látex. (NEVES, 2008, p. 1).

Conforme explica Morim (2014), essas comunidades possuem uma exclusão social
vigente do pelo poder público,
As comunidades ribeirinhas convivem com o isolamento econômico e social,
ficando à margem de uma série de políticas públicas e mecanismos de controle da
qualidade de vida. A situação geográfica de muitas dessas comunidades é um dos
principais fatores limitantes de acesso aos serviços básicos de saúde e educação.
(MORIM, 2014, p. 1).
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Toda essa ampliação e reestruturação da Rede Federal de Educação Científica e
Tecnológica no Brasil nos faz refletir sobre a relação ensino de tecnologia x
profissionalização x desenvolvimento social, sendo imprescindível a oferta da Educação
Profissional e Tecnológica para a melhoria da qualidade de vida desses ribeirinhos e
contribuir diretamente para a mudança de paradigmas no meio rural.
Uma especificidade relacionada à criação desses Institutos Federais, conforme nos
apresenta Silva (2009, p. 10) é “entender a educação como instrumento de transformação e de
enriquecimento do conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e
alcance ao conjunto da experiência humana”.
Ao observarmos a extensa área territorial do município de Lábrea e das dificuldades
logísticas para alcançar as mais de cem (100) comunidades localizadas entre os municípios de
Lábrea e Pauini, que ações estratégicas utilizar para incluir esses ribeirinhos, disponibilizando
acesso à Educação Profissional e Tecnológica?
A partir desse pressuposto, o campus Lábrea do Instituto Federal do Amazonas realizou
uma ação estratégica para divulgar o Processo Seletivo para alunos, objeto do Edital nº
05/2015 – 2015/2, nas comunidades ribeirinhas a fim de incluir esse público diferenciado nos
quadros da instituição, o que será devidamente explanado na seção seguinte.
MATERIAL E MÉTODOS
A insuficiência dos recursos disponibilizados para a realização de divulgação do
Processo Seletivo na sede dos municípios de Lábrea, Canutama, Tapauá, Pauini, Boca do
Acre e ainda nas comunidades do Belo Monte (Canutama), Foz de Tapauá e nas comunidades
rurais do município de Lábrea, a Direção Geral do campus Lábrea/IFAM em comum acordo
com a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE); de Administração e Planeamento
(DAP) e a Subcomissão local de Processo Seletivo optaram por firmar parceria com a
Secretaria Municipal de Educação para o fortalecimento da ação de divulgação do certame
junto às comunidades ribeirinhas do município de Lábrea.
Estabelecida a parceria IFAM x Secretaria Municipal de Educação, foram mapeadas as
principais comunidades e realizados contatos com suas lideranças, através de serviços de
radiofonia, cujo intuito era organizar previamente os encontros e programar as visitas em 15
das 114 comunidades ribeirinhas do Médio e Alto Rio Purus, no sentido Lábrea – Pauini.
A equipe de divulgação foi formada por Josiane Fraco de Andrade Rocha (Diretora
Geral do Campus); Fábio Teixeira Lima (Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão); Valdecir
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Santos Nogueira (Diretor de Administração e Planeamento); José Gomes (da Secretaria
Municipal de Educação) e Denis Paz Freitas (comandante da embarcação).
A viagem foi realizada no período de 28 a 31 de maio de 2015 e culminou com a
divulgação do Processo Seletivo nas comunidades: Praia do Bacurau, Praia do Buraco,
Recanto, Cacuriã, Marahã, Conceição, Sepatini, Praia Grande, Novo Brasil, Cacau, Bela
Rosa, Hermida, Conceição, Santa Fé e Vila Dedé.

Figura 4 - Encontro com ribeirinhos na comunidade Santa Fé. Josiane Faraco de A. Rocha, 2015.

Os encontros com as famílias ribeirinhas foram realizados nas residências, nas escolas,
nos espaços comunitários e até mesmo na beira do rio, a partir da embarcação (conforme
Figura 1), oportunidade na qual eram apresentadas informações sobre a missão do IFAM, os
cursos ofertados, as formas de ingressos, regras para ingresso no alojamento da instituição e
aquisição de bolsas, além de outros benefícios.

Figura 5 - Inscrição avulsa de candidatos na Praia da Gaivota. Josiane Faraco de A. Rocha, 2015.
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Para os que preenchiam os requisitos para investidura no processo seletivo, de acordo
com as regras do edital, as inscrições eram efetivadas de forma avulsa, em formulários
próprios (de acordo com a Figura 2), para na sede do Campus, serem devidamente registradas
pela Coordenação de Registros Acadêmicos e homologadas pela Comissão Sistêmica de
Processo Seletivo. Fato importante é que não foi cobrada taxa de inscrição para esses alunos
ribeirinhos e que foram definidas como base para a realização das provas, por questões
logísticas, as comunidades: Praia da Gaivota, Sepatini e Santa Fé.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho de divulgação do Processo Seletivo mostrou-se amplamente satisfatório e
mesmo diante dos problemas logísticos da viagem, tendo em vista a receptividade dos
comunitários, a publicidade da missão do IFAM junto às comunidades ribeirinhas e a
construção de caminhos para a consolidação da Educação Profissional e Tecnológica como
contribuição ao desenvolvimento social e regional, confirmou-se o sucesso para ação.
A respectiva divulgação contabilizou 103 inscrições realizadas nas mais diversas
comunidades ribeirinhas e em diversos cursos ofertados, conforme nos apresenta a Figura3.

Figura 6 - Gráfico de Candidatos Inscritos no Processo Seletivo. Fábio Teixeira Lima, 2015.

Destes candidatos inscritos, 37% foram aprovados no certame, com prazo específico
para a realização das matrículas em seus cursos de acordo com o respectivo edital. A Figura 4
nos mostra esse resultado.
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Figura 7 – Gráfico de Aprovação dos ribeirinhos no Processo Seletivo. Fábio Teixeira Lima, 2015.

Devido há uma série de fatores nem todos os candidatos classificados realizaram a
matrícula nos cursos (evasão), porém, essa discrepância; as experiências dos ribeirinhos
devidamente matriculados; os índices de aprovação, reprovação e desistência; a importância
desses cursos para estes e suas comunidades; bem como outros aspectos não tratados neste
trabalho serão objetos de futuros estudos.
CONCLUSÕES
O principal objetivo deste trabalho era a inclusão de alunos de comunidades ribeirinhas
do município de Lábrea na Educação Profissional e Tecnológica, através dos cursos
subsequentes disponibilizados pela Instituição, em conformidade com o Edital nº 05/2015, o
que se configurou como positiva pela quantidade de inscrições realizadas.
Um fator a ser destacado foi a participação efetiva das famílias das comunidades e da
motivação intrínseca que manifestaram durante a realização do projeto, tais como a
formalização de parcerias entre a instituição e determinados agrupamentos de comunidades
através de seus arranjos produtivos locais, o que também será objeto para futuras pesquisas.
Observou-se ainda que alguns alunos aprovados não realizaram sua matrículas, o que
configura a necessidade de outros estudos para apontar essas motivações, bem como: abordar
a aprovação nos cursos; suas experiências no decorrer de um curso na cidade e a importância
dessa formação para a vida pessoal e comunitária.
Parafraseando Moura (2008), percebe-se que os desafios dessa modalidade de
Educação são muitos,
É por isso que existe mais um grande desafio, talvez o mais importante. Ele diz
respeito à responsabilidade social do campo da educação profissional com os
sujeitos formados em todas as suas ofertas educativas e com a sociedade em geral.
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Refere-se, assim, ao poder da EPT de contribuir com o aumento da capacidade de
(re) inserção social, laboral e política dos seus formandos; com a extensão de
ofertas que contribuam à formação integral dos coletivos [...] para que esses sujeitos
possam atuar, de forma competente e ética, como agentes de mudanças orientadas à
satisfação das necessidades coletivas, notadamente as das classes trabalhadoras.
(MOURA, 2008, p. 28).

Diante das considerações apresentadas é possível confirmar que mesmo a pesquisa
tendo sua relevância social confirmada, ainda há um longo caminho a percorrer para
procedermos à consolidação da Educação Profissional e Tecnológica junto aos ribeirinhos do
município de Lábrea, mas o caminho já fora iniciado (e de forma exitosa).
O que, na prática, colaborará imensamente para tornar verdadeiras a missão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM – que é a de “promover
com excelência educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da
Amazônia” (AMAZONAS, 2013, p. 15) e a visão do Campus Lábrea de “ser referência como
instituição de educação profissional e tecnológica na região do Médio Purus” (ibidem, p. 18).
O intento é que outros institutos Federais e/ou outras instituições de Educação
Profissional e Tecnológica possam realizar essas e outras ações correlatas, visando a inclusão
de nossas populações tradicionais (indígenas, negros, quilombolas, ribeirinhos) nos quadros
discentes, oportunizando Educação Profissional e Tecnológica a todos, conforme preconiza a
Carta Magna do nosso país.
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CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA
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RESUMO: A universalização do acesso ao ensino e a garantia da permanência da criança e
adolescente na escola é direito assegurado pela Constituição Federal Brasileira e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, seguidas por leis complementares,
contudo a evasão escolar aparece no cenário educacional com números significativos e
carentes de providências. Este artigo aborda os resultados da pesquisa que investigou
elementos para discussão dessa problemática no intuito de combatê-los. Ao verificar os
índices de reprovação e evasão nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Vilhena apontou-se os
fatores existentes, se partiam de ordem administrativa, pedagógica ou socioeconômica e que
levou a construção de um plano de ação com os envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, visando minimizar o alto índice de evasão e repetência no Campus, buscando
elevar os índices de eficácia do ensino.
Palavras–chave: acesso, eficácia do ensino, gestão.

CONSTRUCTION OF A MOTION FOR INTERVENTION TO STAY
AND SUCCESS OF STUDENTS IN TECHNICAL COURSES
INTEGRATED TO IFRO MIDDLE SCHOOL, CAMPUS VILHENA
ABSTRACT: Universal access to education and the guarantee of child and adolescents stay
in school is a right secured by the Brazilian constitution, law of guidelines and bases of
national education, 9394/96, followed by supplementary laws, however, school evasion
appears in the education scenario with significant and needy levels of providences. This
article discusses the results of the survey that investigated elements for discussion of these
issues in order to fight them. When verified the failure and dropout rates in technical courses
integrated at high school into “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – Campus Vilhena”, it was notified the existing factors, started in administrative,
pedagogic or socioeconomic order, that led building a plan of action with the envolved at
the teaching-learning process in order to minimize the high levels of evasion and repetition
rates on Campus, seeking to increase in teaching efficiency numbers.
KEYWORDS: access, effectiveness of teaching, management
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INTRODUÇÃO
A evasão escolar e repetência nas escolas públicas é uma problemática atual e encontrase constantemente em pauta nas discussões dos órgãos oficiais e dos especialistas
responsáveis pela educação. Não é de hoje que medidas políticos-administrativas e
pedagógicas vêm sendo elaboradas e adotadas e, da mesma forma, pesquisas vêm sendo
realizadas com o intuito de solucionar problemas referentes ao grande número de crianças em
idade escolar que estão fora da escola, seja porque nela nunca ingressaram ou porque
sofreram o processo de evasão ou repetência. Segundo dados do Sistema Nacional de
Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o índice de evasão nos cursos técnicos
integrados ao ensino médio, aumentou de 2,5% ( 2010) para 4%(2012). Os elevados índices
de abandono escolar leva a discussão sobre a qualidade do ensino e sua importância para a
transformação social dos alunos e comunidade. Dispositivos legais, preconizados na
Constituição Federal, Art. 227, estabelecem que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar entre direitos, com absoluta prioridade, o direito à educação, à profissionalização e
à cultura.
Esse estudo está referenciado na ideia de que “tratar da evasão é tratar do fracasso
escolar; o que pressupõe um sujeito que não logrou êxito em sua trajetória na escola”
(MACHADO, 2009, p.36). Nesse sentido, este artigo apresenta os motivos que levaram os
discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - Campus
Vilhena a deixarem de frequentar a escola. Essa investigação foi propulsora para a construção
de um plano de ação com vistas a minimizar os índices de evasão e repetência no Campus.
Em 2013 constatou-se que o número de alunos evadidos e reprovados no IFRO Campus Vilhena, alcançou índices elevados, superando, em algumas turmas, a média de 40%
e uma média de 7,6% no geral, gerando questionamento quanto às causas desse problema.
Considerando que um dos desafios atuais do IFRO é garantir que o educando
permaneça e conclua a etapa final da educação básica, com conhecimentos que possibilite o
prosseguimento de estudos e competências para atuar no mercado de trabalho e que essa
problemática envolve ainda outros fatores além do ensino, foi elaborado um plano de ação
com a participação de vários segmentos da Instituição, envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem, com o objetivo de garantir os índices de eficácia no ensino, com a redução da
evasão e repetência dos alunos matriculados nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
do – IFRO, Campus Vilhena.
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A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), no Art. 5º
estabelece que o acesso ao ensino é direito público subjetivo, entretanto a garantia da
permanência e conclusão do curso tem sido grande desafio para as instituições de ensino.
Sendo assim, os profissionais diretamente envolvidos ao processo de ensino e aprendizagem
do Campus Vilhena identificaram a necessidade de um esforço conjunto no sentido de
minimizar o problema do abandono escolar. A pesquisa detectou as causas e os fatores que
interferem na evasão e reprovação e desenvolveu ações visando garantir a permanência e
êxito dos alunos na escola e desenvolver a capacidade intelectual para aprender a se socializar
com os pares de maneira afetiva, ética, transformando-se em sujeitos autônomos e críticos,
competentes para atuar no mercado de trabalho.
A pesquisa investigou os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem
dos alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do IFRO – Campus Vilhena,
levando à reprovação e evasão. Ao conhecer as causas foi possível discutir com os envolvidos
no processo de ensino e aprendizagem os possíveis caminhos para amenizar essa
problemática. Dessa forma, foi construído um plano de ação, visando minimizar a evasão e
repetência, refletindo diretamente nas ações pedagógicas do Campus, em busca de melhoria
da eficácia do ensino.
MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos metodológicos elementares deste projeto de pesquisa consistiram em
estudo sistematizado de textos teóricos sobre evasão, repetência e fracasso escolar, no qual
houve aprofundamento da situação da permanência e aprovação de alunos matriculados no
Ensino Médio em todo o Brasil, fazendo contraponto com os índices de reprovação e evasão
no Campus Vilhena, nos anos anteriores à pesquisa, investigação das causas que levam o
aluno a evadir e as consequências do fracasso escolar na vida desse aluno e para a instituição.
No segundo semestre de 2013 a equipe pedagógica do Campus se reuniu para a
realização de estudos semanais que aprofundaram as discussões sobre o tema. Ao término do
ano letivo, realizou-se o levantamento da evasão e repetência no Campus, obtidos junto à
Coordenação de Registros Acadêmicos.
Em fevereiro de 2014 foi realizado um encontro pedagógico com a participação de
professores, técnicos pedagógicos e gestão do Campus, no qual foi apresentado em forma de

Artigos

Ciências Humanas

13139

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

gráficos o número de alunos evadidos e reprovados em 2013. Houve uma ampla discussão
sobre as causas prováveis desses problemas, através de subgrupos que analisaram seis eixos
que envolviam aluno e servidores na instituição, afetando direta ou indiretamente o processo
de ensino-aprendizagem, os quais compreendiam: infraestrutura, ensino-aprendizagem, clima
escolar, aluno, apoio pedagógico e administração.
Dessa forma, foram destacadas as possíveis causas da evasão e repetência Dos alunos
do Campus, culminando na construção de uma proposta de intervenção, com o planejamento
de ações a serem realizadas durante todo o ano, envolvendo não só a equipe pedagógica do
Campus, mas os servidores administrativos, pais e alunos, em busca da melhoria da eficácia
do ensino.
Durante a execução do projeto em 2014, foram identificados os alunos faltosos e os que
apresentavam baixo rendimento, por meio da análise da frequência. Também foi realizado o
preenchimento de fichas que continham dados de avaliação diagnóstica, com a finalidade de
intervir para minimizar esses problemas. Todos os alunos matriculados responderam um
questionário no Google Drive sobre hábitos de estudos, motivação e interesse e expectativas
em relação ao curso técnico. De posse dessas informações, os dados foram tabulados e
apresentados aos professores e aos pais em forma de gráficos.
As ações foram delimitadas nos cursos do Ensino Médio Integrado de Edificações,
Eletromecânica e Informática e baseada numa amostragem representativa da situação, neste
caso, dos alunos que solicitaram transferência. Foram entrevistados 40% dos alunos evadidos,
sendo que as perguntas foram dirigidas, sobre quais as razões que o levaram a deixar o curso,
para identificar se os fatores partiam de ordem administrativa, pedagógica, social ou
financeira.
A partir da investigação das causas determinantes dos altos índices de evasão e
repetência nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do Campus Vilhena, foram
desenvolvidas atividades motivacionais com educandos, voltadas para perspectivas pessoal e
profissional, bem como incentivo ao protagonismo estudantil, com a criação do Grêmio
Estudantil no Campus e realização de mesas redondas com a discussão da temática “A
Participação Juvenil nos Movimentos Estudantis/ Grêmio Estudantil e Processo Eleitoral” e
outras.
Além dessas ações, foram realizados encontros pedagógicos com os docentes e equipe
técnica, a fim de discutir ações dinâmicas de permanência do aluno na instituição. Uma dessas
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propostas foi o desenvolvimento de oficinas de estudos e discussão com os pais, por meio do
projeto “Família e Escola: um diálogo possível”, cujo objetivo era consolidar um vínculo
efetivo entre a família e a instituição, porém não houve participação efetiva e por isso a
equipe pretende avaliar e reformulá-lo para executá-lo posteriormente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos dados obtidos conclui que o índice de reprovação do ano de 2013 foi de
18,4%, sendo em 2014 de 11% e voltando a subir, chegando a 16,9% em 2015. Nota-se que as
ações realizadas contribuíram para o rendimento escolar em 2014. No entanto, ainda há
necessidade de garantir a permanência dos estudantes na instituição, uma vez que o percentual
de evasão em 2013 foi de 7,6% e em 2014 houve um aumento para 19% e uma leve baixa em
2015 para 15,1%, considerando que a maioria dos alunos que solicitou transferência
apresentou como justificativa principal a greve dos servidores, (na qual se destaca o fato de
que em 2013 não houve paralisação das aulas por esse motivo, porém em 2014 e 2015, uma
parte significativa de servidores do Campus, em especial, professores, estivem em greve por
50 dias e 60 dias respectivamente) e do levantamento de dados mais precisos a respeito dos
problemas e das dificuldades encontradas pelos estudantes, a equipe se propõe em intensificar
as ações no combate à evasão.
Abaixo, apresentamos a tabela 1, contendo o Diagnóstico estatístico da evasão e
repetência nos anos de 2013, 2014 e 2015 no IFRO – Campus Vilhena.
Tabela 1. Diagnóstico estatístico da evasão e repetência nos anos de 2013, 2014 e 2015.
IFRO, 2016.
Ensino Médio Integrado
Ano Letivo

Matrículas Aprovação

Reprovação

Evasão

2013

326

74%

18,4%

7,6%

2014

506

70%

11%

19%

2015

349

68%

16,9%

15,1%

Em uma analise da tabela, pode-se perceber a baixa da aprovação no Campus e a
elevação de evasão, que vem causando preocupações internas na Instituição. Quanto à
quantidade de vagas ofertadas, também houve uma regressão, que também é consequência do
fato do aluno evadir precocemente da instituição.
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Os principais motivos apresentados pelos estudantes como fator do abandono escolar
foram: dificuldade financeira da família, com a necessidade de trabalhar para ajudar nas
despesas em casa; carga horária dos cursos de quatro anos, uma vez que o Ensino Médio
normalmente é feito somente em três anos; difícil acesso ao Instituto, devido sua localização e
a distância da residência dos alunos evadidos; carência e alto custo do Transporte Escolar;
necessidade não atendida de auxílio alimentação; preocupação em perder o ano letivo devido
à greve dos servidores do Campus; falta de afinidade com o curso técnico escolhido;
dificuldade de adaptação à metodologia didática; dificuldade em compreender os conteúdos
ministrados; notas abaixo da média exigida pela escola.
Além desses motivos apresentados houve também mudança de domicílio dos alunos,
desinteresse pelos estudos, constatado pela falta de compromisso na entrega das atividades
solicitadas pelos docentes, pouco acompanhamento da família nos estudos dos filhos e
também a carência de professores, foram fatores que contribuíram para elevar o índice de
evasão do Campus.
De posse dessas informações apresentadas pelos alunos, foram realizadas ações de
assistência pedagógica, social e administrativa, sendo elas: redimensionamento do Projeto
Pedagógico dos Cursos Técnicos para três anos; proposta de intervenção da assistência social
do Campus: antes do início do ano letivo informar os pais sobre a importância dos prazos
existentes nos editais dos programas de assistência estudantil, buscando contemplar todos os
alunos que necessitam do transporte escolar e auxílio alimentação; divulgação dos cursos
técnicos antes da inscrição do processo seletivo, através dos meios de comunicação,
oportunizando a visita dos alunos dos 9º anos na instituição, a fim de apresentar as
especificidades de cada curso e a infraestrutura dos espaços pedagógicos do Campus;
encontros pedagógicos para reflexão e interação entre os profissionais, na busca de soluções
para o baixo rendimento dos discentes. Outras ações também foram propostas com o intuito
de minimizar o índice de evasão e repetência no Campus, entre elas, estudo, reformulação e
execução do Conselho de Classe, onde passaram a ser realizadas visitas às salas de aulas para
com o intuito de coletar informações sobre os processos de ensino e aprendizagem, na
concepção dos alunos, por meio do Pré-Conselho de Classe e Pós-Conselho de Classe, com a
finalidade de agir sobre os problemas de aprendizagem diagnosticados; foram realizados
encontros de formação continuada com os docentes e equipe técnica, com a temática
avaliação da aprendizagem, com o objetivo de construir uma proposta de avaliação na
perspectiva mediadora; também foram realizadas atividades diversificadas como palestras,
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minicursos e oficinas, voltadas ao desenvolvimento da cidadania e educação para a vida e do
conhecimento intelectual e tecnológicos; foram ofertadas aulas de reforço e recuperação
escolar, por meio de projeto de ensino; orientação pedagógica aos alunos; acompanhamento
pelos profissionais da Coordenação de Apoio ao Educando - CAED, como Assistente Social,
Psicólogo e Orientador Pedagógico; reuniões com os pais na busca de parceria escola/família;
valorização de habilidades e competências dos alunos no desenvolvimento de projetos de
ensino, pesquisa e extensão; acompanhamento à adaptação dos ingressos no primeiro ano
letivo (modelo de educação tecnológica integrada ao ensino médio) e a contratação de novos
professores.
Essas ações têm como objetivo melhorar o processo de ensino e aprendizagem e
consequentemente diminuir o índice de a evasão e repetência no Campus.
CONCLUSÕES
Esse estudo possibilitou verificar os indicadores que auxiliaram de maneira
significativa na gestão pedagógica e administrativa, considerando a importância de
profissionais com competência e habilidades para atuar no mercado de trabalho e ter sua
independência financeira. Percebeu-se, após o desenvolvimento deste projeto, um
compromisso maior dos profissionais deste Campus em promover práticas que efetivamente
possam contribuir na permanência dos estudantes e promover educação científica e
tecnológica de excelência. Contudo, os resultados esperados poderão ser observados em longo
prazo. Ações que inicialmente foram rejeitadas pelo grupo, por diversos fatores, aos poucos
foram percebidas como importantes para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e
novas propostas foram inseridas a fim de melhor a aprendizagem dos alunos e em outras
instâncias, dar suporte a sua permanência na escola. Ações voltadas à permanência e
melhorias no ensino continuarão a ser desenvolvidas pela equipe pedagógica e técnica
administrativa desse Campus. Essas ações precisam ser intensificadas, reavaliadas,
reformuladas periodicamente, visando a constante melhoria do processo de ensino e
aprendizagem.
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CONSTRUCIONISMO ENQUANTO INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: DA
CRISE PARADIGMÁTICA A UM PARADIGMA EMERGENTE
Sandra Antonielle Garcês Moreno, Wagner Sousa Silva, Jaqueline da Silva Rumão
RESUMO:
O presente trabalho aborda a inovação pedagógica, na ótica do construcionismo. No entanto,
fora preciso traçar um percurso epistemológico-metodológico paradigmático, lançando mão
do contexto histórico. Para compreendermos a inovação mudança/ruptura paradigmática, no
sentido Khuniano, optou-se por apresentar o desdobramento do paradigma fabril, e a
influência do mesmo nos sistemas educativos. Na sequência, apresentou-se as fragilidades
dos pilares de sustentação, do paradigma fabril, e a potencialidade tangencial da gênese de um
novo paradigma. E, por ultimo, debate-se a teoria desenvolvida por Seymour Pappert,
construcionismo, que se configura como uma (re) leitura ampliada, da teoria construtivista, de
Piaget. Obvio, que numa outra lógica.
Palavras–chave: Paradigma-Inovação Pedagógica-Construcionismo.

CONSTRUCTIONISM AS EDUCATIONAL INNOVATION:
PARADIGMATIC CRISIS TO EMERGING PARADIGM

THE

ABSTRACT:
This paper discusses pedagogical innovation, from the viewpoint of constructionism.
However, outside must trace a paradigmatic epistemological-methodological approach,
making use of the historical context. To understand the innovation change / paradigmatic
rupture in Khuniano sense, we chose to present the unfolding of the industrial paradigm, and
the influence of the same in educational systems. Following, he showed up the weaknesses of
the pillars of the industrial paradigm, and the tangential potential of the genesis of a new
paradigm. And finally, debate the theory developed by Seymour Pappert, constructionism,
which is configured as a (re) extended reading, the constructivist theory of Piaget. Of course,
that in other logic.
KEYWORDS: Paradigma - Innovation Pedagogic-constructionism
INTRODUÇÃO
A palavra inovação é-nos apresentada sob o prisma de várias conotações, é claro, que de
acordo com o contexto histórico que a mesma é empregada; pois os significados
(hermenêutico) do vocábulo estão diretamente influenciados pelo período que se aborda, ou
seja, o termo (em caráter sintático) não terá talvez o mesmo significado em séculos diferentes,
na idade média o inovar poderia ter outra conotação se comparadas ao período moderno e
contemporâneo. Entretanto, na perspectiva semântica (no sentido ontológico) talvez o sentido
permaneça em caráter absoluto.
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Observa-se, que investigar tal temática, requer do pesquisador envergadura
metodológica e cabedal teórico, conhecimento histórico, sobre as mudanças/rupturas que
ocorreram nos últimos séculos na sociedade, que incidem perpendicularmente no contexto
educacional. Consequentemente, a pergunta estará sempre em questão: o que de fato é
inovação pedagógica? Inovação tecnológica e inovação pedagógica se diferem ou se
coadunam?
Para tentar construir e/ou estruturar possíveis respostas, ou mesmo compreender este
fenômeno,

enveredamos

pela

explicação

paradigmática,

de

modo

especial

às

mudanças/rupturas. Haja vista, as mudanças acontecem de diversas formas, seja na longa
duração, média ou curta, a julgar por Fernand Braudel. Os sistemas de aprendizagem não
destoam muito desta lógica, tendem a seguir por esta esteira, desenvolvendo meios que se
enquadrem a lógica dos sistemas econômicos, políticos e sociais, e em casos esporádicos,
criando meios alternativos, o que E. Morin

Chamou de “desvios epistemológicos” que

caminham de forma alternativa aos paradigmas “dominantes” (que no caso, são vias
alternativas, caminhos improvisados, mas que um dia poderão tornar-se avenidas
=Paradigma). Será que a atitude de Inovar no contexto pedagógico, não seria a priori um
desvio epistemológico, (que como o passar do tempo, devido à dinâmica social, e o fracasso
do Paradigma Fabril imposto/ensinado nas instituições educacionais) poderia se tornar uma
avenida=paradigma?
O fato é que, deve-se ter cautela, e analiticamente não especular sociedade e as
instituições educacionais como categorias estanques (numa perspectiva estruturalista
clássica), pois, ambas se desenvolvem de modo processual, todavia conforme suas condições
peculiares. Os modelos educativos nos apresentados na atualidade denotam a educação em
ligeira desvantagem, frente às mudanças sociais, estas ocorrem em curta duração, enquanto énos apresentada a sensação que as escolas caminham na esteira da longa duração.
Vamos aos fatos: a condicionante “se” nos situa na discussão, se existe um paradigma, e
este está em crise, então implica dizer que está surgindo potencialmente, um “novo”
paradigma. Para Khun (1962) quando um novo paradigma vem substituir o antigo, ocorre
aquilo que ele chama de revolução científica.
Revolução, mudança, radicar, ruptura, estes termos podem ser considerados sinônimo
de inovação pedagógica. Com efeito, a inovação deve necessariamente ocorrer de forma
qualitativa, e não necessariamente quantitativa. A julgar por Carlos Fino(2008) A inovação
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pedagógica implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas envolvem sempre
um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face as práticas pedagógicas tradicionais.
Ora, durante o processo de revolução cientifica principiado pela ciência moderna, ganha
corpo e forma no debate acadêmico, o suposto Paradigma dominante, que nega todo caráter
de racionalidade a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus
princípios epistemológicos e suas regras metodológicas, a julgar por Santos (2005, p. 38).
Acrescenta o autor que o mecanicismo newtoniano.
O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento que
se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela capacidade de
compreender profundamente o real do que pela capacidade de o dominar e
transformar. No plano social é esse o horizonte cognitivo mais adequado para
burguesia ascendente que começava a dominar a sociedade ( estado positivista de
Comte, a sociedade industrial de Spencer; a solidariedade orgânica de Durkheim).

A ciência moderna rompe com o paradigma que o precedeu, sob a égide de apresentar
um contexto de inovação científica, de fato a ciência, apresentou novos métodos para
educação, periferizando outros, dentre eles, o senso comum, pois só teria validade o que
passasse pelo crivo metodológico da academia. Então, nesta acepção, como pensar em
contextos inovadores do ponto de vista pedagógicos em meio a esta conjuntura? Acrescentase aí, a crença do mundo máquina newtoniano, onde se cria na presunção que acontecimento
do passado se repetiria no futuro, logo, tudo seria explicado, a partir da redução da
complexidade do mundo, de forma especial as criações de leis, que pudesse quantificar os
fenômenos sociais, tal e qual os fenômenos naturais. Transpondo para o contexto educacional,
corresponderia a se criar um modelo/método que conseguiria auxiliar no processo de
ensino/aprendizagem como se este processo funcionasse tal e qual uma receita de bolo. Como
se aprendizagem pudesse ser quantificada e mensurada, de forma mecânica, e com uso da
ferramenta do silogismo “se” e “então”, se o aluno apresenta este déficit de aprendizagem,
então aplicasse o método universal, ao aprendiz, a fim de amenizar o problema. Caso estas
premissas fossem verdadeiras, os problemas dos sistemas educativos, relacionados a
impulsionar/dinamizar os processos de aprendizagens, estariam facilmente resolvidos. Criavase uma máquina, como fora feito outrora, e condicionava os aprendizes a utilizarem de modo
universal.
De modo alusivo as teorias do Behaviorismo, proposta por Skinner, que implica na
relação estimulo – resposta, de forma mecânica, por via de condicionamento operante. No
contexto educacional, a transposição desta teoria ecoou; afinal os processos cognitivos dos
aprendizes estariam condicionados a doses de estímulos, ou seja, cada vez que o aluno atingia
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uma suposta meta era contemplado com alguma recompensa. Todavia, cabe ressalta o perigo
de um modelo educativo calcado em recompensa, pelo fato de alimentar uma relação
complicada entre o aprendiz e o conhecimento, uma vez que o sujeito só iria viceja-lo quando
existisse alguma recompensa.
Eis o porquê deste paradigma, que se pretendia universal adentar em crise, pois não
levaram em consideração os fatores culturais, sociais, econômicos, filosóficos e históricos, da
sociedade, nem sequer considerou os espaços físicos, a dinâmica do tempo. Com efeito,
inovação pedagógica deve ser pensada a partir do contexto intra, de dentro, respeitando a
lógica de cada ser, e de cada período, e não necessariamente tendo tons impositivos,
supervalorizando elementos externos e desconsiderando as experiências de mundo dos
sujeitos construtores do conhecimento. Paulo Freire, em sua obra A importância do ato de ler,
elucida um ponto fundamental acerca de métodos de aprendizagem da leitura. Com efeito,
antes de tudo, não se deve dizer (impor) para o aluno o conceito de caneta, mas deve-se deixar
com que o mesmo desenvolva seu conceito de caneta a partir se sua visão mundo, para tanto,
é fundamental criar espaços educativos para tal.
Seymour Pappert(1994, p.15) na literatura sobre a educação, há muito houve uma
tendência pervasiva de supor que a leitura fosse a principal via de acesso ao conhecimento
para os estudantes. De alguém que não sabe ler diz-se ter sido condenado à ignorância ou
dependente da limitada quantidade de informações importantes que podem ser obtidas
oralmente. Nestes termos, o desenvolvimento educacional da criança estaria limitado a ler de
forma adequada, algo que segundo o autor, pode está condenada, com a inserção do uso de
uma máquina do conhecimento, cabe salientar, ele não está propondo que a linguagem escrita
deva ser abandonada, mas que se faz necessário um novo pensamento acerca de
conhecimentos úteis por parte dos estudantes ou pelo menos como a primeira via a ser aberta
quando iniciam sua educação formal.
Todavia para compreender estes processos paradigmático, injetado pela ciência
moderna, e a sua crise, culminando com o processo de ruptura, é salutar destacar o modelo
fabril, proveniente da consequência da revolução industrial. Acrescenta-se o fato de como os
sistemas educacionais, alinhado a lógica do paradigma moderno, separou o homem e o objeto
de estudo, e, buscaram respostas as profundas relações emergentes, ocasionadas pela
revolução industrial.
A eclosão da revolução industrial encetou no social uma dupla preocupação, a saber:
primeiro no que tange, ao contingente populacional relegada aos subúrbios das cidades, aos
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numerosos exércitos de mãos de obra, aptas ao trabalho, sob condições desumanas e baixos
salários. Essas condições adversas descambaram na tomada de consciência pelas lideranças
sindicais, estas por sua vez passaram a refletir sob a precarização da mão de obra e ausência
de escolarização primaria. À medida que esta discussão avançava, foi-se generalizado cada
vez a ideia de oferta de ensino primário para a classe trabalhadora, pois este sistema
educativo, que apesar do custo financeiro, porém apresentavam

retorno imediato em

produtividade e em pacificação social.
A julgar por Carlos Fino e Sousa(2015, p.3), A generalização da escolaridade
apresentava vantagens muito além das já consideradas. Considerando que a nova ordem
industrial precisa de um novo tipo de homem, equipado com aptidões que nem a família, nem
a igreja eram capazes, só por si, de facultar. Além do mais, conseguiu acalentar as camadas
populares efervescentes, que brotavam deste cenário desqualitativo.
Em outras palavras, precisava neste momento de criar sujeitos pré-adaptados com
habilidades que se pautassem no modelo cultural dos ambientes fabris, regido por disciplinas,
ambientes coletivos. Considerando que neste período uma parcela considerável de pessoas
viviam nas zonas rurais, que por sinal precisavam adaptar-se as estes modelos. A grande
sacada foi então estruturar o ambiente escolar como um simulacro das relações que se
desenvolvia no interior das fábricas, pois assim, formar-se-ia um cidadão que atendesse a
demanda deste sistema e, por consequência, disciplinava-o conforme seus ditames.
Nestes termos, as escolas públicas, percorreram esta esteira, transpondo elementos da
burocracia industrial para as relações na comunidade escolar. Desde, a infraestrutura, os
prédios, as organizações das salas de aulas mais denotam o ambiente fabril; passando pelas
relações sociais hierárquicas desencadeadas entre alunos (matéria-prima) a serem processados
pelos operários (professores) e, por consequência da fragmentação curricular herdada do
modelo Fordistas e taylorista. Podem-se acrescer, para engrossar este caldo, as relações de
micro poderes desenvolvidas, nestes ambientes, de um lado o professor (ríspido-autoritária,
que coage), do outro lado, o estudante (passivo, receptor de instruções) que por sua vez era o
tempo todo monitorados por mecanismos responsáveis pela afirmação de um sistema
punitivo, que move toda “engrenagem” educacional, (SOUSA e FINO, 2015)
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho ora descrito, caracteriza-se por um estudo de caráter, descritivo, explicativo
quantos aos fins. Descritivo, por haver a necessidade de esmiuçar o formato estético, do
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conceito, explicativo, pelo fato de compreender o fenômeno educacional, a luz desta corrente
teórica criada por Seymour Pappert. Quantos aos meios, fora um trabalho de cunho
bibliográfico e documental, uma vez que houve a necessidade de coleta informações em
documentos, sobre o novo termo, construcionismo, que pode ser facilmente, confundido com
o construtivismo.
“A RUPTURA PARADIGMATICA”: UMA POSSIBILIDADE DE MUNDANÇA
A ruptura deve ser entendida enquanto fenômeno da descontinuidade do modelo fabril
(paradigma precedente), que entra em colapso, possibilitando a inserção tangencial de outras
formas de vê e apreender o mundo numa perspectiva múltipla. A sociedade e os sistemas
educativos imergem num lago obscuro, repletos de instabilidades, onde não é possível avistar
o fundo. Todas estas instabilidades ocorre no século XX, que ficou conhecida como a “era
dos extremos”, devido a diversos episódios ocorrido: revoluções, guerras, avanços
tecnológicos, entres outros.
Todavia, cabe ressaltar que a pseudosensação de estabilidade que foi-nos desvelada,
pelo sistema produtivo da sociedade industrial, durantes séculos, começam a ter seus alicerces
corroídos pelo intemperismo, e começam a ficar mais evidentes as vossas fragilidades,
epistemológicas e/metodológicas, a partir do momento em que não conseguem mais sustentar
suas estruturas, frente as complexas construções/dinâmicas engendradas pelo período pósguerra. Merecem destaque dois episódios: A guerra fria e a corrida espacial. Onde se tenciona
não somente o embate antagônico entre duas potências mundiais, EUA X União soviética;
mas, também, (des) (re)constrói a relação escola e a sociedade, sob outra ótica.
Então, conforme Fino e Sousa(2015,p.5):
A humanidade saiu da II guerra Mundial dividida em dois grandes blocos políticos
militares dotados de tecnologias de novo tipo, baseadas na informação e na
cibernética, que iriam originar grandes mudanças na forma de encarar o mundo, e a
si própria, ao longo das décadas seguintes. A década de cinquenta, primeira após
guerra, caracterizou-se por um substancial desenvolvimento dessas tecnologias e,
também, por uma paranoica corrida aos armamentos, que passava pela luta da
supremacia na corrida espacial.

Nesta acepção, o lançamento do Sputinik, pelos soviéticos, desencadearam diversas
interpretações, dentre elas, uma suposta liderança simbólica nesta disputa com os norte
americanos, estes por sua vez, incomodados, não perderam tempo em responsabilizar os
currículos escolares da matemática e ciência, por esta ultrapassagem (FINO, SOUSA,2015).
Por tanto, o fenômeno sputinik, incide em crise curricular/paradigmática que supostamente
apontou falhas no sistema educacional mundial, falhas essas iminentes que até então, foram
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negligenciadas, desde a eclosão da revolução industrial. Em tese, acredita-se que talvez a
sociedade já pressentisse um fim paulatino, do sistema educacional basilado pelo modelo
fabril, que mal conseguia continuar a seguir os caminhos que ela mesma desbravara.
Entretanto, era previsível esse rompimento, todavia, paralela a esta questão emergia
outra, ecoava um discurso uníssono de que algo precisava mudar de imediato. Mas, o que
especificamente precisaria mudar? A sociedade, economia, política, a escola?
A escola necessita de forma imediata rever seus métodos, pelo simples fato de não
possui mais o maior numero de ações, no campo do conhecimento, e, com a mudança
paradigmática, a escola fora reposicionada, tirando-a do posto de protagonista, e, deslocandoa para o segundo plano, assim ela deixa de ser status quo do conhecimento.
Nos nossos dias, há muito que sabemos que a escola deixou de ser o locus da
informação (...)hoje em dia, a informação disponível não cabe em nenhuma
biblioteca, nem na mente de nenhum professor, por muito sábio que seja. Além
disso, ninguém, precisa de recorrer a escola para ter acesso às fontes da informação,
a maioria das quais tornada acessível a partir das nossas próprias casas, por causa do
desenvolvimento tecnológico. Hoje como sempre, apesar deste modelo de escola
que nos acompanha desde os inícios do século XIX e está a beira de esgotar o prazo
de validade, o mundo é o lócus da informação (..). (FINO, 2015 a, p.3)

Na verdade a escola encontra-se descontextualizada em estado de estase, necessitando
de desfibrilador para reanima-la frente ao contexto atual, um choque de futuro, como
propunha Toffler (1970). As tentativas foram as mais diversas em tentar retirar do marasmo
os sistemas educativos, ou melhor, da perspectiva anacrônica às avessas. Dentre elas, as
experiências com a inserção das máquinas de ensinar em meados do século XX, (Máquina de
Sidney Pressey, 1924; Lazerte´s, a de Skinner, 1950, a máquina de Saki) elas, não se
consolidaram enquanto inovação pedagógica, talvez mais próxima da inovação tecnológica.
Estes modelos estavam muito mais inclinados a (re) significar o paradigma precedente, os
sistema educativos fabris, no âmbito mecanicista, onde impunham aos aprendizes um enfoque
no ensino por meio de processo mecânico, enquanto táticas/truques instrucionista, que
almejavam encher/depositar o conhecimento aos aprendizes, o que Freire chamou de
educação bancária.
Ora, aí temos que ponderar e refletir: Inovação tecnológica e Inovação pedagógica são
antagônicas, ou sinônimas?
Observa-se, que a inserção do computador ligado à uma máquina de instrução foi
selando o destino das máquinas de ensinar; e, por consequência, denota mudanças/rupturas, e
quiçá, possibilidade de dinamizar os sistemas educativos, afinal a inovação pedagógica
emerge deste processo, pressupõe um salto qualitativo, descontinuidade. Seymour Papert,
corrobora o argumento:
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para mim, uma virada ocorreu no início da década de 60, quando os computadores
mudaram meu sistema de trabalho. O que me impressionou foi que determinados
problemas abstratos e difíceis de captar tornaram-se concretos e transparentes, mas
projetos que pareciam interessantes, mas complexos demais para empreender,
tornaram-se manejáveis. (1994, p.19)

Diversas inquietações nos atormentam, a fim de querer materializar o que de fato se
configura enquanto inovação pedagógica. O fato é que, a inovação envolve diversas facetas,
sociais, políticas e econômica, e, quando o corte é direcionado a tratar o sistema educativo, a
questão de agudiza mais ainda. Se a compreendemos, enquanto ruptura cultura, estaremos
fatalmente indo de encontro a fatores culturais das escolas tradicionais, e sobre tudo as
pessoas que abraçam esses ideais enquanto camisa de forças. Posto que, o fator impeditivo da
mudança, não é necessariamente aceitar o novo, mas o fato das pessoas ainda permanecerem
atreladas à velhos modelos.
Para Carlos Fino (2015c, p.2): “O caminho da inovação raramente passa pelo consenso
ou pelo senso comum, mas por saltos premeditados e absolutamente assumidos em direção a
muitas vezes inesperados. Aliás, se a inovação não fosse heterodoxa, não era inovação”. De
fato, mudar é-nos apresentada sempre associada a algo desconfortável, que vai requerer do
sujeito à compreensão do processo dialético de aculturação/endoculturação.
A inserção do computador enquanto ferramenta que viesse auxiliar no processo
ensino/aprendizagem contribui efetivamente para compreensão do processo supracitado,
quando dinamizou, de certo modo, a relação entre aprendizes e professores, no entanto
prevaleceu à velha máxima, o enfoque estava no ensino e não necessariamente na
aprendizagem, se é que podemos dissocia-las. Como exemplo, podemos citar a
implementação do Ensino assistido por computadores.
O fato é que ao passar dos anos as fragilidades da escola, expressa na estrutura
curricular, vem apresentando seus sinais de desgastes. Mesmo com o advento das tecnologias
que dinamizou a engrenagem da sociedade como todo, a escola avança a passos de moinho
artesanal. A pretensa sensação de avanços no sistema escolar ganha corpo, com a inserção dos
computadores, na década de 60, mas devido a sua essência esta atrelada aos modelos
tradicionais, não houve de fato um uso qualitativo desta ferramenta, como requer a inovação
pedagógica, mas, houve sim, talvez uma tentativa de (re) leitura dos moldes do paradigma
anterior.
A proposição que coloca o computador enquanto ferramenta por excelência da Inovação
pedagógica é falaciosa. Haja vista, que a inovação se assenta na perspectiva qualitativa, e não
necessariamente quantitativa. Pois se assim o fosse, eu poderia afirmar que aumento da
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quantidade de computadores em sala de aula, necessariamente iria impactar no processo
ensino-aprendizagem de modo qualitativo, o que não é verdade. Considerando, o que se
configura enquanto inovação pedagógica é como o sujeito se apropria daquela ferramenta, e a
transforma a partir de sua visão de mundo, e transcendendo assim o que lhe é imposto.
Conforme o pensamento de Carlos Fino (2015b, p.5):
Diferença e mudança são componentes importantes da inovação pedagógica, mas
existem diferenças e mudanças, nomeadamente de natureza qualitativa- mais
tecnologia, maior rapidez, mais eficiência- que não são propriamente inovação, cujo
sentido é bastante mais comprometidos com critérios de natureza qualitativa e,
mesmo, de natureza cultural, uma vez que inovação pedagógica implica mudanças
nas culturas escolares.

O novo paradigma educacional terá um grau maior de exigência de refinamento, talvez
nunca pensado na histórica, pois terá que dá conta, do passado tradicional da cultura escolar
ainda latente em nossa sociedade, por meio de resquícios disciplinares, curriculares; bem
como, atender aos anseios do novo mundo dominado pela proliferação das tecnologias de
informação e comunicação – TIC´s. Algo parecido com o que Edgar Morin chamou de
Paradigma da complexidade.
CONSTRUCIONISMO: UM PARADIGMA EMERGENTE?
No sentindo Khuniano, quando um paradigma está em crise, deve ser substituído por
outro. No entanto, quando se trata de modelos educacionais, a mudança se configura como
rupturas das continuidades (inovação disruptiva). Adensa-se a este contexto a crise dos
modelos de aprendizagem, que sobrevalorizou o ensino em detrimento da aprendizagem.
Em meio a este cenário, vicejando contemplar os anseios da sociedade e escola, surge a
proposta da conjecturação de um novo paradigma/teoria educacional, o construcionismo,
tendo como expoente, Seymour Papert na década de 80. Este teórico, apresentou –nos uma
forma diferente de aprender, por intermédio da inversão epistemológica, rompendo com a
máxima do sistema educacional tradicional, no qual o progresso intelectual consistiria da
passagem do concreto para o abstrato. Sendo assim, há necessidade para inversão não apenas
no conteúdo do que é aprendido, mas também no discurso dos educadores.
A grande sacada de Papert, valendo-se da informática, e da criação da linguagem logo,
foi a forma de como utilizar o computadores na educação, de forma diferente da Educação
assistida por Computadores, que tinha seu enfoque em algo que fornecia, ou um substituto
para o professor, ou algo que potenciasse a sua capacidade de ensinar, a perspectiva de
Papert apontava para a contra mão desta ideia, ou seja, para a criação de uma ferramenta que,
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disponibilizada aos aprendizes potencializasse sua capacidade de aprender, e aprender para
além do currículo, conforme C. Fino(2015).
Parafraseando carlos Fino(2015),

a proposta de Papert se configura de fato uma

mudança paradigmática no contexto educacional, ao transitar do paradigma instrucionista,
para o um novo paradigma, construcionista. Este, como forma de responder ao desafio
colocado à escola por uma sociedade acelerada em mudanças cada vez mais agudas, num
curto intervalo de tempo. Sendo assim a meta da atitude construcionista no ensino consiste em
ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino.
Quando Papert (1994) utilizar o termo instrucionismo, tem cuidado de esclarecer algo
diferente de pedagogia, enquanto arte de ensinar. Mas, segunde ele, deve ser lida num nível
mais ideológico ou programático como expressando a crença de que a via para uma melhor
aprendizagem deve ser o aperfeiçoamento da instrução, ou seja, se a escola não é com se
deseja, então se sabe o que fazer: Ensinar melhor. A postura construcionista vai de encontra a
esta afirmação. Todavia o autor, não colocar em dúvida o valor da instrução como tal, mesmo
estando ciente de que cada ato do ensino acaba por privar a criança de uma oportunidade para
a descoberta, isto não se configurar como um imperativo contra ensinar, mas um alerta sob
esta postura de enaltecer o ensino, extraindo da criança as suas liberdades de escolhas.
Papert (1994) a educação tradicional acaba por codificar o que o cidadão pensa e o que
eles precisam saber e, essa e estendida para alimentar as crianças com este “peixe”. Em contra
partida, para o construcionismo a criança faria melhor descobrindo, por si só (“pescando”).
Pois ela é o sujeito protagonista nesta empreitada.
Com efeito, o tipo de conhecimento que as crianças mais precisam é o que melhor
lhe ajudará a obter mais conhecimento. É por isso que precisamos desenvolver a
matética (ato de aprender). Acrescenta-se a que além de conhecimento sobre pescar,
é também necessário ter boas varas de pescar- motivo pelo qual precisamos de
computadores- e saber a localização de águas férteis – motivo pelo qual precisamos
desenvolver uma ampla gama de atividades mateticamente férteis ou micromundo.
(PAPERT, 1994, p.125)

Observemos que a principal lição que a escola ensina é a necessidade de ser ensinado.
Esta configuração deixou marcas indeléveis na formação do cidadão, do ponto de vista
cultural, ao inibir a capacidade das crianças em adquirirem conhecimento para além da
educação formal. Todavia, sabemos que se realmente nos envolvermos de modo afinco a
aprender algo de uma área do conhecimento especifica, nós aprenderemos, com ou sem a
escola e, de qualquer modo, sem a necessidade do currículo, avaliações e segregação por
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idades. Também sabemos que, o contrário é verdadeiro, se não houver uma predisposição de
nossa parte em aprender algo, logo, teremos dificuldades em aprendê-la com ou sem escola.
No contexto de uma sociedade dominada pela escola, o principio mais importante da
matética pode ser o incitamento à revolta contra a sabedoria aceita que vem de saber
que você pode aprender sem ser ensinado e, com frequência, aprender melhor
quando é menos ensinado. (PAPERT,1994, p. 126)

Diante do exposto fica evidente o enfoque na aprendizagem, pela abordagem
construcionista, e para isso, se faz necessário criar ambiente propicio, para tal. Visto que o
conhecimento não é algo que possa ser transmitido (conforme a doutrina de Piaget
construtivista já alertava para isto) ou transferido para outra pessoa. Ora, esta experiência é
facilmente constatada em sala de aula, pois mesmo quando, se pensa que, está transmitindo
uma informação para o aprendiz, ele esta reconstruindo uma versão pessoal que o professor
pensa estar transferindo.
Nestes termos, o construcionismo para Papert(1994) seria a sua reconstrução pessoa do
construtivismo ,de Piaget, o diferencial é que apresenta com principal característica o fato de
que examina mais de perto do que os outros –ismos educacionais a ideia da construção
mental.
CONCLUSÕES
Neste momento de efemeridades, norteada pelas TIC´s, o construcionismo se apresenta
como alternativa de inovar o pensamento educacional, com a inserção das ferramentas da
informática auxiliando o processo de aprendizagem. O diferencial de Papert, não está
associado ao fato do computador em si, em sala de aula, até porque, como vimos
anteriormente, a aprendizagem pode ocorrer fora dos ambientes escolares, mas está na forma
como indivíduos se apropriam desta ferramenta para alcançarem o conhecimento.
Refletindo sobre esta questão, Papert(2014) desenvolve um linguagem de programação,
o logo, (de fácil compreensão e manipulação por crianças ou pessoas leigas em computação e
sem domínio da matemática) almejando tornar o processo de aprendizagem, calcado sob a
égide de algo que ele denominou de concreto. Visão essa, que contrapõe os modelos
educativos tradicionais, que concentra seus esforços no conhecimento formal-abstrato. Não
precisamos ser nenhum vidente, para prever que este modelo incorre no impedimento direto à
aprendizagem das crianças, uma vez que, ao impor estes valores, não é ponderado o fator
alteridade (etnografia) tais como: cultura, gênero e política. Com efeito, negligenciar estes
fatores consiste, em deixar uma lacuna, que por sua vez, pode vir a ser preenchida pelo
preconceito, e muitas vezes em opressão direta.
Artigos

Ciências Humanas

13155

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Portanto, deve-se moderar a relação entre, o modelo formal-abstrato, nos ambientes de
aprendizagem, face o modelo concreto. Todavia, Papert alerta, que é preciso haver
compreensão do conceito de um modelo concreto de aprendizagem. O autor cita um exemplo
que pode clarear nossas ideias, a saber:
Na minha frente, encontra-se uma pilha de trabalhos eruditos repleto de números,
tabelas e fórmulas estatísticas, com o título Uma avaliação do efeito do computador
na aprendizagem. Seus autores ficariam indignados à sugestão que seu trabalho é
abstrato. Certamente, diriam que eu estou enganados, pois eles produziram dados
numéricos concretos em marcante contraste com a minha filosofice anedótica
abstrata. Porém, por mais concreto que sejam seus dados, qualquer questão
estatística sobre o “efeito do computador” é irremediavelmente, abstrata. (PAPERT,
1994, p.132).

Para Papert(1986), o aluno, usando o computador, visualiza suas construções mentais
relacionando o concreto e o abstrato por meio de um processo interativo favorecendo a
construção do conhecimento. Papert viu na informática essa possibilidade de realizar seu
desejo de criar condições para mudanças significativas no desenvolvimento intelectual dos
sujeitos.
A julgar por Carlos Fino (2015) pensamento de Papert é relaciona-se a teoria de L.S
Vygotsky, para quem as funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento cultural
dos indivíduos, a saber: a primeira a nível social, interpsicologicamente, e só depois a nível
pessoal, intrapsicologicamente. Nesta acepção, essa teoria imputa a interação social tanto do
ponto de vista vertical –horizontal, como responsável em dinamizar os processos cognitivos
do sujeito. De fato, existem coisas que as crianças conseguem aprender sozinhas, que
independem da escola, ou mesmo de outrem; porém, outras não, o aprendiz necessita de
outras, os adultos, o professor ou mesmo o outro aprendiz. A isso Vygotsky chamou de zona
de Desenvolvimento Proximal –ZDP.
Esta conjuntura, alinhada a interação social, apresenta um cenário interessante, mas
também preocupante, considerando que o papel do professor tradicional será redefinido, pois
terá que assistir de perto o aluno, direta ou indiretamente, proporcionando-lhe apoio e recurso
de modo que esteja capaz de aplicar um nível de conhecimento elevado do que seria possível
sem ajuda, Carlos Fino(2015). Acrescenta o autor, que para Vygotsky, a relação social
referida como ensino, é uma relação um a um, entre uma criança e um adulto.
O construcionismo considera as relações sociais, entretanto avança um pouco mais, com
relação ao processo cognitivo calcado no modelo concreto de aprendizagem. Seguindo as
tendências de inovação do pensamento educacional, o construtivismo contribui efetivamente,
com o rompimento do paradigma tradicional dos modelos escolares fabris, e propõe outra
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forma de aprendizagem, que transcendem as ideologias herdadas, ao ir de encontro às
tendências que têm em comum a insatisfação com um sistema educacional que teima
(ideologia) em continuar essa forma particular de transmissão que é a Escola, que consiste em
fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar,
construir a partir da realidade vivida por alunos e professores, isto é, pela sociedade - a
próxima e, aos poucos, as distantes.
Neste modelo a Educação deve ser um processo de construção de conhecimento ao qual
ocorrem, em condição de complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por
outro, os problemas sociais atuais e o conhecimento já construído. (acervo cultural da
Humanidade).
Então, diante do exposto, pode-se inferir que a escola / sistemas educativos, foram
assolados por diversos momento diferentes, uns de suposta tranquilidades, outro não, como
ocorre na atualidade, onde a estratégia executadas pela mesma, são questionáveis no que
tange ao processo interacionista de ensino e aprendizagem. A escola encontra-se no momento
de crise existência, onde se vê impotente de mudar a partir de si, numa perspectiva intra; e
talvez o caminho para essas mudanças do ponto de vista qualitativo, sejam as influências
externas, além dos muros escolares. O Construtivismo e outras tendências educacionais,
surgem em meio a este cenário, visando preencher esses déficit/dos sistemas educativos. As
tecnologias Educacionais alinhadas as TIC´s, e a utilização de ferramentas da informática,
serão alternativas. Mas o que estas tendências nos apresentaram, mudança/ruptura
paradigmática, do ponto de vista metodológico e epistemológico.
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APRENDIZADO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

NO

Zilmara Souza Almada1, Maria Verônica Meira de Andrade2
1

Discente do Programa de Pós Graduação em Diversidade Cultural – IFMA Caxias. email:zilmara08@hotmail.com; 2Professora orientadora do IFMA Caxias. e-mail: veronicameira@ifma.edu.br

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo trabalhar as relações étnico-raciais na educação

das séries iniciais da rede básica de ensino, através da literatura de cordel afrodescendente,
por ser o cordel um dos meios de divulgação e manifestação da cultura popular nordestina. O
trabalho com a literatura de cordel associada às relações étnico-raciais viabilizará ao educador
a possibilidade de ampliar o conhecimento dos alunos quanto à etnia existente no Brasil.
Através da pesquisa notou-se que a literatura de cordel, embora indispensável seja pouca
utilizada no quadro das disciplinas do currículo acadêmico, mas vem ganhando espaço nas
salas de aula, devido ser o Nordeste o maior representante, portanto, se faz necessário que os
professores tenham o cordel como ferramenta didática para o desenvolvimento oral de seus
alunos, assim como facilitar o entendimento das diferentes etnias existentes no Brasil,
focalizando os negros.
Palavras–chave: educação, etnia, literatura, recurso didático

TWINE LITERATURE AFRODESCENDANT AND ITS CONTRIBUTION IN
LEARNING OF ETHNIC - RACIAL RELATIONS
ABSTRACT:This article aims to work the ethnic-racial relations in the education of the initial

series of basic education system, through the string of African descent literature , being the
line of the disclosure means and manifestation of popular Northeastern culture . Working with
the string literature associated with ethnic-racial relations will enable the educator the
opportunity to broaden the knowledge of students about the existing ethnic group in Brazil.
Through research it was noted that the line of literature, though indispensable is little used in
the context of the subjects of the academic curriculum, but is becoming more popular in
classrooms, as this is the Northeast’s largest representative therefore it is necessary that
teachers have the line as a teaching tool for the oral development of their students, and to
facilitate the understanding of the different ethnic groups existing in Brazil, focusing on the
black.
KEYWORDS: education, ethnicity, literature, teaching resource
INTRODUÇÃO
A literatura de cordel em sua raiz trabalha a oralidade, se destaca na cultura popular,
pois se trata de um gênero muito rico, com uma linguagem de fácil entendimento, sendo
capaz de desenvolver diversas habilidades no indivíduo, desde a prática da leitura, produção,
às manifestações artísticas e corporais por ser um estilo muito expressivo. Através do cordel,
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podem-se trabalhar diversas temáticas como educação, problemas sócios culturais, política,
etc.
Alves, 2008 destaca que:
Pelo fato de esse tipo de literatura ser carregado de toda uma
expressividade e historicidade relacionada à cultura popular,
sentimos a necessidade de contemplá-la não só em sua
expressão literária, mas também como prática sócio discursiva,
principalmente na sala de aula, por ser esse um local de ampla
construção do conhecimento.

É notória que a expressividade do cordel transmite alegria e empolgação para aqueles
que desfrutam de sua leitura, e levar esse ritmo para a sala de aula para ser trabalhado junto a
uma disciplina, envolverá mais o educando nas aulas e desenvolverá ou florescerá o gosto
pelo gênero, podendo o mesmo produzir cordéis utilizando as temáticas que mais lhe
chamarem atenção, desenvolvendo assim, língua.
A literatura de cordel originou-se em Portugal, aqui no Brasil ela é mais vista na
região Nordeste e desenvolvida por muitos autores que trabalham com temáticas diferentes,
mas que por meio dos folhetos todos podem fazer críticas, elogios, homenagens, etc.
Utilizando esse recurso em sala de aula, o professor mostrará ao aluno que o gênero em
debate pode fazer com que o mesmo desenvolva sua criticidade, que através das rimas poderá
construir e/ou desconstruir pontos de vistas presentes na sociedade. Segundo Alves, 2008:
É justamente a partir desse momento que se torna possível
desenvolver o senso crítico do aluno, levando-o a perceber não
só a sua posição no mundo como também a posição do outro,
representada nos diversos contextos sociais. O contato com a
Literatura de Cordel pode ser capaz de proporcionar aos alunos
uma ampliação de sua capacidade de enxergar as diversidades
sociais, políticas, econômicas e culturais de nosso país,
principalmente na região Nordeste, palco de tantas disparidades.

Tem-se a literatura de cordel como um gênero discurso, pois a partir dele o educando
será capaz de desenvolver sua capacidade de oralizar, dando maior valor a sua cultura e o uso
da linguagem, respeitando sua historicidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs,
1998 menciona o cordel, ao citar os gêneros textuais privilegiados para a prática de escuta e
leitura de textos voltados à cultura brasileira como ferramenta na formação de opinião, os
mesmos destacam que:
Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser
capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir
diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes
situações de interlocução oral e escrita. É o que aqui se chama
de competência linguística e estilística. (PCN, 1998. pág. 23).
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O trabalho em sala de aula com o cordel é de suma relevância para o
desenvolvimento dos alunos (as), pois o mesmo evidencia diversas temáticas presentes no
meio social, uma delas são as relações étnico-raciais que envolvem ainda mais conhecimento,
e cabe ao docente fornecer suporte aos seus educandos. A cultura afrodescendente, assim
como a literatura cordelista é rica em sua formação, e ganhou maior destaque no ambiente
educacional, sendo obrigatória no ensino das disciplinas de grade curricular, como descreve a
lei 10.639/03:
A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o
estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Por
exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a
cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da
sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como
sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as
ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura
(música, culinária, dança) e as religiões de matrizes africanas.

O ensino da cultura afro acontecia no ensino da disciplina de história, de forma
simplória e sem muitas indagações ou aprofundamentos de informações a cerca da formação
do povo africano, que por sinal parte da base racial do povo brasileiro, e só passou a ser
realmente discutida no ambiente educacional após a lei supracitada acima, a fim de valorizar a
cultura, a formação do povo africano, uma vez que o mesmo compõe a base racial do povo
brasileiro, e a escola é o melhor espaço para exercer o papel de formação contra o preconceito
e a discriminação. Neste contexto, o estudo do cordel surge como uma ferramenta para os
professores de todas as áreas educacionais, pois com o cordel pode-se trabalhar as mais
diversas temáticas, envolvendo o aluno na absorção de conhecimento a cerca de determinada
disciplina. O cordel pode apresentar-se desde um contexto simplório, com palavras
consideradas erradas pela gramática normativa, como rebuscado seguindo os critérios
normativos da língua, ambas abrange a diversidade existente numa determinada sociedade, e
consequentemente tem o poder de florescer nas pessoas a curiosidade pelas rimas, pela
facilidade de falar sobre qualquer temática, assim como pela capacidade de fácil
entendimento.
Trabalhar o cordel destacando as relações étnico-raciais mostrará ao discente uma
maneira bem expressiva de vê e desenvolver seu conhecimento, acerca da temática da
afrodescendência, uma vez que o cordel lhes dará à oportunidade de criação/ produção, assim
como, poderão evoluir seus pontos de vista dantes ignorados, irão também levar através de
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seus trabalhos a cultura afra aos holofotes, de início dentro do ambiente escolar, podendo ser
ampliados a outros ambientes, para reforçar a concepção do ensino da cultura e história afra
nas escolas, tem-se a Lei 9.394/96, em seu artigo 26-A diz que “Nos estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena”, a partir dessa proposta as escolas têm que fazer
uso da história e cultura afra dentro da sala de aula.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo trabalhar as relações étnicoraciais através da literatura de cordel afrodescendente em sala de aula.
MATERIAL E MÉTODOS
Teve-se como desafio nesse trabalho motivar os professores a trabalharem com o
cordel em sala de aula, numa visão étnico-racial. Dessa forma os procedimentos
metodológicos presentes neste trabalho partiram de pesquisas bibliográficas, e de campo. Para
as pesquisas bibliográficas foi feita uma busca nos meios eletrônicos em busca de artigos,
projetos, revistas, livros, entre outros para realizar a construção da fundamentação teórica, a
fim de compreender a estrutura do cordel, seu conceito e autores, assim como, a cultura
afrodescendente, para melhor elaborar maneiras de como trabalhar em sala de aula a relação
étnico-racial com os alunos valorizando a etnia de cada um e desenvolvendo o respeito à
temática.
A pesquisa de campo tornar-se efetiva na Unidade Escolar Municipal “Lourdes
Feitosa”, localizada na Travessa Clodomir Cardoso, S/N, Cangalheiro, na cidade de CaxiasMaranhão. A escola atende crianças de 1º a 5º ano, alunos que estão no princípio da formação
acadêmica e construindo a base educacional precisa para o andamento dos ciclos escolares. A
oferta de ensino acontece em dois horários para os alunos, sendo nos turnos matutinos e
vespertinos, totalizando 440 alunos.
Foi feita uma visita à escola para apresentação da proposta de pesquisa ao quadro
de profissionais e a direção, a fim de solicitar à gestão escolar, assim como, aos professores a
participação dos mesmos no desenvolvimento da pesquisa na escola. Posteriormente
realizaram-se entrevistas com os docentes, na qual apresentava em seu conteúdo perguntas a
cerca do cordel e das relações étnico-raciais em sala de aula. A entrevista é mais cabível para
essa proposta, por instigar mais o docente, ao manifestar suas respostas a cerca do conteúdo, a
entrevista melhora a qualidade da pesquisa como afirmam Britto Júnior e Feres Júnior, 2011.
A entrevista pode desempenhar um papel vital para um trabalho
científico se combinada com outros métodos de coleta de dados,
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intuições e percepções provindas dela, podem melhorar a
qualidade de um levantamento e de sua interpretação.

Em seguida, numa outra data foi feita uma apresentação aos alunos, onde a
princípio, o cordel e as relações étnico-raciais foram abordados através de slides, contando um
breve contexto histórico, falando da importância das rimas, mostrando alguns autores e seus
cordéis, além dos cordéis que têm como temática a população negra, produzidos pela autora
Jarid Arraes que trabalha com personagens negros, assim como aborda outras temáticas
presentes no cotidiano brasileiro.
Na sequência realizaram-se uma relação dos cordéis Vanda e a Escova
Regressiva, Corpo Escuro, Filha de Preta, Pretinha É, Quem tem Crespo é Rainha, A Boneca
de Juju, e os Cachinhos Encantados da Princesa, da autora Jarid Arraes, com livros da
literatura infantil nacional, como: Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado, O
cabelo de Lelê de Valéria Belém e a Bonequinha Preta de Ataíde Lisboa, ambos os gêneros
abordam temáticas pertinentes ao mundo afro, onde foram realizadas leituras, indagações,
exposições de pensamentos por parte dos alunos. Para finalizar sugeriam-se o relato por parte
dos alunos da experiência que tiveram com a utilização do cordel em sala de aula para
discutirem uma temática tão atual e tão precisa na sociedade globalizada que vivemos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da execução do projeto, constatamos a dificuldade que o quadro de
profissionais, apresentou em se expressar, pela timidez inicial dessa relação interpessoal.
Então, usamos de simpatia para falar sobre a temática abordada na pesquisa voltada para a
aprendizagem critica dos alunos das séries iniciais da Educação Básica. Após a conversação,
os docentes mostraram interesse pelo projeto, visando agregar ideias para o trabalho na escola
com os cordéis afrodescendentes da autora Jarid Arraes³, associando-os com leituras da
Literatura infanto-juvenil, para que os professores pudessem conhecer o trabalho, foi feita a
leitura de alguns versos do cordel “Vanda e a escova Regressiva”, onde os professores logo
começaram a associar a várias histórias ocorridas no ambiente escolar ou fora dele.
Constatamos que a dificuldade, de se trabalhar com o cordel, está na falta do querer fazer por
parte dos docentes.
Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber a importância da leitura
critica no processo educativo no que diz respeito à formação do indivíduo para que o mesmo
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possa inserir-se no mundo, enquanto cidadão opinador diante da sociedade que o cerca, tendo
como ferramentas indispensáveis, a leitura e a escrita. Após discorrer sobre o assunto,
observou-se que para que aconteça educação de fato há a necessidade de se as refletir quanto
ao caminho que escolas e docentes estão trilhando para que os estudantes tenham de fato
criticidade ao manifestar seu conhecimento. Percebeu-se que existem inúmeras imagens
negativas em relação à leitura, por consequência das práticas desmotivadoras elaboradas em
sala de aula, ainda mais com o crescimento imediato da tecnologia nas mãos das pessoas,
fazendo com que as escolas e demais instituições tenham a educação como principal meta de
vivência.
CONCLUSÕES
A partir do desenvolvimento das atividades propostas ficou evidente a necessidade
em criar métodos de incentivos para a conscientização e valorização da leitura, assim como a
escrita. Com base nos estudos realizados, foi possível considerar o cordel como uma
ferramenta eficaz no trabalho com a oralidade e escrita dos estudantes, no processo de ensino
e aprendizagem, podendo trazer mudanças nas práticas socioeducativas, quando associado a
livros da Literatura Infanto - Juvenil, no trabalho em questão, a associação ao aprendizado das
relações étnico-raciais em sala de aula, através de cordéis que têm o negro como protagonista
trabalhando assim, concepção critica de cada individuo, pois é um gênero que possibilita
também a interdisciplinaridade.
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa documental que tem como objetivo analisar a relação
entre as culturas juvenis e educação profissional no âmbito do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia da Bahia. Se propôs analisar como o aparato documental que orienta a
educação profissional no referido instituto trata a cultura enquanto dimensão da formação
humana e possibilita espaços para culturas dos jovens a quem essa formação se destina. Para
tanto tomou como objeto de análise documental o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA e
tecer uma discussão no campo das juventudes e culturas juvenis. Assim, as primeiras sínteses
apontaram que o PPI ainda apresenta lacunas no sentido de promover espaços para que a
formação política-pedagógica dos jovens se aprofunde e desdobre-se em processos autônomos
no que tange a vivenciar, promover, divulgar as cenas culturais por eles protagonizadas. Em
linhas mais gerais o PPI se apoia em princípios democráticos para a formação, no entanto ao
detalhar as diretrizes, objetivos e princípios dos setores estratégicos não explicita como as
juventudes podem se utilizar da estrutura institucional para a partir das suas perspectivas
protagonizar sua formação e construção identitárias.
Palavras-chave: culturas juvenis, educação profissional, juventudes

YOUTH CULTURES AND PROFESSIONAL EDUCATION: SPACETIME-LANGUAGES
ABSTRACT: This is a documentary research that aims to analyze the relationship between
youth culture and professional education in the Federal Institute of Education Science and
Technology of Bahia. He proposed to analyze how the documentary apparatus that guides the
professional education in the institute treats culture as a dimension of human formation and
allows space for cultures of young people to whom this training is intended. For both took as
document analysis object the Institutional Educational Project of the IFBA and weave a
discussion in the field of youth and youth cultures. Thus, the first syntheses showed that PPI
still has gaps to promote spaces for the political-pedagogical training of young people to
deepen and unfold in autonomous processes in relation to experience, promote, disseminate
cultural scenes for them enthralled . In more general terms, the PPI is based on democratic
principles for training, but to detail the guidelines, objectives and principles of strategic
sectors does not explain how youths can use the institutional structure to from their
perspectives star in their training and construction identity.
KEYWORDS: youths, youth cultures, professional education
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1. INTRODUÇÃO
O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao
Ensino Médio (BRASIL, 2007) busca em toda a sua construção uma articulação entre a
formação geral e humanística e a formação específica para o trabalho, forjando os jovens no
conceito de politecnia, orientada pelas dimensões de formação humana que leve em
consideração a indissociabilidade entre culturas geral e técnica. Com base nisso o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) pauta a omnilateralidade como perspectiva de formação para
o IFBA.
Assim, buscamos identificar qual o espaço que as culturas juvenis têm garantido
institucionalmente para que os estudantes desenvolvam outras potencialidades além do
domínio da técnica. Observando se as dimensões formativas que envolvem a educação
profissional através do ensino integrado contemplam as premissas de formação omnilateral, a
pesquisa originalmente analisou como PPI do IFBA compreende as culturas juvenis no
instituto e se há espaços-tempos para que os jovens vivenciem suas culturas. Como referencial
para a discussão foram relevantes os estudos de Pais (1996), Abramovay e Esteves (2007),
Dayrell e Carolina (2006) no campo das juventudes e culturas juvenis
2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E JUVENTUDES NO ENSINO INTEGRADO
Como parte da politica educacional voltada para o desenvolvimento tecnológico, em
2008 foi criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que
abrange algumas Instituições Federais de Ensino e cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia apresentando como objetivo uma perspectiva mais abrangente para além
de formar técnicos, propõe-se a ofertar educação profissional.
O documento de criação dos institutos federais propõe pensar o sujeito na sua
totalidade, sem dissociar a competência técnica da capacidade de acessar, vivenciar e formarse a partir de conhecimentos relacionados à arte, às linguagens e humanidades. O PPI/IFBA
no que tange a formação do sujeito ampara-se no documento base que orienta a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2007) e, numa
proposta de ensino integrado e formação omnilateral, concebe a formação humana amparada
pela integração das dimensões da vida humana no processo educativo, assim,
Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico)
e como prática econômica (sentido histórico associado ao modo de
produção); a ciência compreendida como os conhecimentos produzidos pela
humanidade que possibilita o contraditório avanço das forças produtivas; e a
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cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as
normas de conduta de uma sociedade. (BRASIL, 2007, p. 40-41)

A centralidade do trabalho na dimensão da prática econômica historicamente foi a
mais evidente na educação brasileira mesmo quando era ofertado apenas ensino médio. No
entanto, apontando para uma educação que proporcione a visão da totalidade nos processos
formativos cabe pensar como a dimensão da cultura é contemplada nas diversas interfaces,
portanto atentar que se trata de um contexto de educação profissional que tem demandas e
projeções para os jovens que lá estudam.
Na conjuntura do ensino integrado devemos delinear a especificidade desta
modalidade de que pretende ofertar uma formação geral e profissional de forma articulada,
não concomitante, mas entrelaçada em que ao final dos quatro anos os jovens terão o ensino
médio e ensino técnico numa mesma certificação. Não há, nesta modalidade possibilidade de
desvincular as certificações, ou seja, em busca de acesso à rede federal de educação, espaço
diferenciado que desenvolve ensino, pesquisa e extensão, jovens que só interessariam pelo
ensino médio tem a obrigatoriedade de cursar componentes curriculares da educação
profissional.
Ter essa informação como ponto de partida nos ajuda a entender que em certa medida
que o espaço do Instituto Federal não é acessado exclusivamente para quem tem a busca por
qualificação profissional como meta, alguns desejam apenas o útopico ensino médio de
qualidade, público, gratuito e referenciado. A média de idade de ingresso, pós fundamental II,
a principio é de 13 a 14 anos quando prestam concurso para pleitear vaga no IFBA mas
levando em consideração a complexidade do exame essa faixa etária pode chegar a 16 anos.
Devido ao alto índice de reprovação, sobretudo no 1º ano, o tempo de permanência pode ser
de 5 a 6 anos o que elevaria a idade de conclusão de 18 a 22 anos.
Nos últimos anos a instituição está sendo confrontada com a evasão por certificação
pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, aos 18 anos completos os estudantes podem
optar para prestar o Enem, receber o certificado de conclusão do ensino médio e adentrar a
universidade sem concluir os estudos no instituto. Esta contextualização é importante para
termos um perfil aproximado dos jovens em foco a fim de refletir, ainda que brevemente, as
juventudes, identidades e culturas juvenis no contexto da educação profissional no IFBA.
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3. CULTURAS JUVENIS E RELAÇÃO DAS JUVENTUDES COM O PROJETO
PEDAGÓGICO DO IFBA
O PPI inicia apresentando a metodologia para a sua construção. Logo no primeiro
capítulo é retomada a trajetória de encontros e grupos de trabalho iniciada em 2010 e
finalizada no congresso para aprovação final em 2013. Com fundamentos pautados em bases
da pedagogia histórico-crítica e princípios de Paulo Freire compromete-se a promover
educação em que o desenvolvimento do estudante se dê a partir do seu diálogo com a
realidade a fim de promover uma criticidade. Com isso pretende que a formação profissional
se oriente por uma perspectiva integral de formação. O diálogo entre o local e o global é
enunciado como necessário para uma educação que considere as diversidades, de forma que a
valorização das memórias como forma de reafirmar as identidades.
Apresenta como missão institucional “promover a formação do cidadão históricocrítico” (PPI, 2013, p.27) e inscreve-se textualmente no materialismo histórico-dialético. A
compreensão de formação integral perpassa todo o documento e a perspectiva de integração
das áreas do conhecimento norteia a estrutura curricular da instituição. No que tange ao
projeto formativo o PPI indica que “a educação desenvolvida deve estar focada na
importância do trabalho para a construção social e na análise crítica da realidade para que os
educandos possam, efetivamente, intervir na realidade” (IFBA, 2013, p. 36).
Para considerar as culturas juvenis como parte da dinâmica institucional é importante
considerar a juventude na sua complexidade e compreender suas transformações e realidades
possibilitando situações, espaços e dinâmicas em que os jovens possam instituir seus tempos,
prioridades, visões de mundo, saberes, angústias, questionamentos, acompanhando de forma
responsável e comprometida e apresentando alternativas e caminhos de diálogo. No entanto,
há de se considerar que não há uma homogeneidade nas juventudes nem nas culturas
produzidas por elas assim “(...) não há uma cultura juvenil unitária, um bloco monolítico,
homogêneo, senão culturas juvenis, com pontos convergentes e divergentes, com
pensamentos e ações comuns, mas que são, muitas vezes, completamente contraditórias entre
si.” (ABRAMOVAY, ESTEVES, 2007)
Considerando o que Pais (1996, p. 54) traz como culturas juvenis que se configura
como “o sistema de valores socialmente atribuídos à juventude (tomado como conjunto
referido a uma fase de vida), isto é, valores a que aderirão jovens de diferentes meios e
condições sociais”, devemos compreender que há múltiplas culturas coexistindo e a escola
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não organiza em seu espaço para as necessidades e expectativas dos jovens que pretende
formar. Sobre atentar para a perspectiva dos jovens sobre o futuro Reguillo observa
Con excepciones, el Estado, la familia y la escuela siguen pensando a la
juventud como una categoría de tránsito entre un estado y otro, como uma
etapa de preparación para lo que sí vale la juventud como futuro. Mientras
que, para los jóvenes, su ser y su hacer em el mundo está anclado em el
presente, lo que ha sido finamente captado por el mercado.(REGUILLO,
2007, p. 52)

Diante deste paradoxo: de um lado os jovens pensando e organizando-se em torno do
presente e os outros segmentos, dentre eles, a família e a escola, focando a transitoriedade da
juventude e, por isso, projeta para o futuro é que cabe pensarmos qual o espaço que as
culturas juvenis demarcam na ambiência da educação profissional.
A grande inquietação que moveu este trabalho foi a importância de considerar as
culturas juvenis como parte de uma reflexão crítica a ser produzida no espaço da educação
profissional. Daí a democratização dos bens e equipamentos culturais podem motivar, agregar
e propagar novos espectros culturais dotados das características próprias dos jovens:
A inserção no universo cultural assume uma importância central para a
vivência e a formação dos jovens. A linguagem artística, de forma
diferenciada, possibilita-lhes desenvolver práticas, travar relações e negociar
significados por meio dos quais criam seus próprios espaços, com uma
autonomia relativa do mundo adulto. São componentes e expressões de uma
cultura juvenil que fornece elementos para se afirmarem com identidade
própria, como jovens. Por meio da sua produção, eles recriam as
possibilidades de entrada no mundo cultural além da figura do espectador
passivo, colocando-se como criadores ativos. (DAYRELL e CAROLINA,
2006, p. 293)

É fundamental oportunizar aos jovens traduzir, através dos seus próprios códigos, a
leitura da realidade que o cerca. Um espaço em que possam refletir imagens e sons que
compõem seu cotidiano no Instituto ou fora dele, suas relações com outros sujeitos, seu olhar
sobre os processos político-pedagógicos e formativos desenhados pelo currículo e as
subjetividades que as práticas curriculares não alcançam. A esse respeito o PPI apresenta
este novo contingente de alunos impõe, de maneira contundente, que a
escola construa mecanismos que os incorpore e se transforme na relação com
os mesmos, seja pela aprendizagem de conteúdos, seja lidando de maneira
real com os seus modos de ser e de fazer, de forma a garantir a
permanência desse novo aluno na instituição, assegurando a ele e aos demais
alunos o acesso aos bens culturais, articulados de forma efetiva, nas
dimensões local e global.(IFBA, 2013, p. 45) grifo nosso
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Observa-se que há no documento um comprometimento de criar os espaços para que
as juventudes se desenvolvam também dos seus modos próprios, pela sua ótica. Em termos de
proposição o PPI se implica a criar mecanismos formativos em que os estudantes elaborem,
discutam, divulguem, representem temáticas que permeiam o “ser jovem” no IFBA,
considerando todas as exigências de maturação para o mundo de trabalho e adoção de atitudes
similares ao ambiente da empresa e indústria os quais são imputados, pela escola ou pela
família e o “ser jovem” a partir dos seus próprios anseios e subjetividades.
Sob o olhar de Gil (2004) ao tratar de identidades juvenis observa-se o quão dinâmica
é a construção da identidade. Os jovens ao relacionar-se com o outro, e, sobretudo com o
outro adulto negociam as experiências que constituirão sua identidade. Nessa trama negocial
dinâmica e complexa se opera o que vai continuar e as mudanças necessárias para afirmar a
diferença.
A identidade é, portanto, um processo de negociação constante cujo desafio
é viver tecendo a trama da continuidade. Se a certeza escapa, a necessidade
de se tornar reflexivo e aprendente torna o presente um momento de máximo
encanto, em que a identidade se faz aqui e agora e na experiência. (GIL,
2004, p. 56)

A autora coloca que olhar do outro sobre si também faz parte dessa construção. Não na
ideia de controle ou meramente uma transmissão, mas nas experiências oportunizadas,
vividas, socializadas, se constrói novos modos de ser dos jovens, de enfrentamentos ou de
continuidades. Gil (2004) considerando o que Sposito (1997) observa nas manifestações de
sociabilidade do jovens, como agrupam-se e trocam através das “formas grupais fluidas”,
aponta as diversas manifestações artísticas-culturais, como o teatro, dança e poesia, como
meios de agregar-se e de reconhecimento do outro nos grupos. Portanto ao abrir
possibilidades para a formação pautada também nos com “os modos de ser e de fazer” das
juventudes o PPI, atenta para os seus tempos e espaços e seus sistemas de valores, ou seja,
suas culturas juvenis.
Em outro trecho, o PPI apresenta a valorização da “história local e das memórias
produzidas pela comunidade” (IFBA, 2013, p. 42). Podemos tecer esse lastro formativo por
meio da cultura a partir das realidades dos jovens dialogando com Dayrell e Carolina (2006)
quando traz a importância da inserção dos jovens no universo cultural, através da linguagem
artística, como forma de fortalecer as suas culturas.
Mais diretamente em termos de propiciar os espaços para a vivência, produção e
divulgação cultural no IFBA, temos o que o PPI apresenta como objetivos: as ações de
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extensão no instituto que se propõem a “propiciar ao estudante, prioritariamente, na sua área
de formação profissional, o acesso a atividades que contribuam para a sua formação artístico,
cultural, ética e para o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da responsabilidade
social” (IFBA, 2013, p. 73). Ao tomarmos a mídia-educação como estruturante de uma
educação que contemple as culturas juvenis podemos atuar na seguinte perspectiva:
A mídia-educação - a partir do ponto de vista das linguagens (transmissão
cultural, usos e representações), do ponto de vista metodológico (formas de
mediações, instrumentalização e suporte) e do ponto de vista crítico
(consciência reflexiva e também cultura) – sugere o domínio de
conhecimentos e competências específicas nos campos da Arte, da Educação
e da Comunicação, da Semiótica e dos Estudos Culturais. Tais
conhecimentos e competências se colocam ao lado de um processo histórico
marcado por uma nova sensibilidade cultural e social que emerge, no final
do século passado, com a convergência entre tecnologia digital, arte e mídia.
(FANTIN, 2012, p. 221)

A discussão a respeito das relações que envolvem e/ou influenciam a trama entre os
meios de comunicação, o processo educacional e o cotidiano escolar, oferece suporte para
que os processos educacionais no IFBA

implique

em apropriação dos meios

comunicacionais não apenas para a dimensão cognitiva mas também propiciar a
experimentação e a sensibilização através das diversas linguagens midiáticas. Esta emergência
nos processos educativos urge observar a relação dos jovens com a produção midiática, seja
enquanto ferramentas educacionais utilizadas largamente enquanto recurso didático seja como
potencializador das relações sociais, da formação política, das construções identitárias.
Como mais emblemático para o que esse artigo se propôs a investigar temos, portanto,
o que o PPI/IFBA apresenta como política social ao educando. E apresenta como principio
norteador a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber” (IFBA, 2013, p. 85). Entre os outros princípios, a política de assistência
estudantil se estrutura para garantir a permanecia dos jovens na instituição, tanto no aporte
econômico com auxílios quanto nas ações que garantam formas de vivenciar a instituição com
vistas a evitar a evasão.
Portanto, a partir desse principio temos possibilidades de refletir sobre um processo formativo
que no seu percurso permita a promoção espaços nos quais os jovens do IFBA possam
vivenciar suas culturas; favorecer o conhecimento e a valorização das culturas juvenis;
propiciar a experimentação e a sensibilização através das diversas linguagens.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas instituições como o IFBA exige-se o desempenho de certos papéis sociais dos
jovens. São estudantes, em algumas situações bolsistas (pesquisadores ou monitores),
pretensos técnicos ao se formarem, depositários de expectativas das famílias em relação à
carreira e complementação de renda familiar, e da expectativa da instituição em alavancar
número de egressos que ocupam postos de trabalho. No entanto há de se considerar que a
instituição, como Reguillo ponderou, olha adiante, como preparação para a vida adulta sem
considerar o tempo presente, porém as vicissitudes das juventudes confronta a estruturas
organizacionais todo o instante. Textualmente o PPI reconhece a especificidade do que chama
de “novo contingente de alunos” e convoca a estabelecer parâmetros que se aproximem destes
jovens de forma a garantir sua permanência. Mas é preciso estabelecer ações efetivas para
lançar luz à forma como os jovens se organizam, se comunicam e produzem no campus.
Assim, as primeiras sínteses apontam que, embora haja uma politica de formação da
criticidade e capacidade de intervenção, o PPI ainda apresenta lacunas no sentido de
promover espaços para que a formação política-pedagógica se aprofunde e se desdobre em
processos autônomos no que tange a vivenciar, promover, divulgar as cenas culturais por eles
protagonizadas. Numa leitura mais apurada do PPI observamos que o documento revela a
expectativa de que o ensino integrado busque uma aproximação com o trabalho no cotidiano
escolar não apenas na dimensão instrumental requeridos na atividade fim – trabalho – mas,
que o estudante seja dotado de aporte conceitual, ideológico, metodológico, crítico, reflexivo
acerca do mundo do trabalho o qual estará inserido. . Em linhas mais gerais o PPI se apoia
em princípios democráticos para a formação, no entanto ao detalhar as diretrizes, objetivos e
princípios dos setores estratégicos não explicita como as juventudes podem se utilizar da
estrutura institucional para a partir das suas perspectivas protagonizar sua formação e
construção identitárias.
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RESUMO: Em decorrência do agravamento da violência, no seio da sociedade brasileira, a
qual atinge todos os estratos sociais, desde a periferia até a alta classe, onde a impotência dos
órgãos e entidades estatais de segurança apresenta-se palmar. O estado de insegurança ampliase em decorrência de um jornalismo sensacionalista, de momento, que espalha terror e infla os
ânimos sociais. Nesse diapasão, as entidades governamentais recorrem ao Direito Penal, como
solução milagrosa, onde busca-se a criminalização de mais condutas e o enrijecimento das
penas. É nesse cenário de caos institucional face a violência, que de fato há, que tramita o
projeto de Emenda à Constituição nº 171 de 1993, o qual tem o fito de reduzir a maioridade
penal de 18 anos para 16 anos como uma das frentes de combate da expansão da
criminalidade. O legislador estabeleceu no art. 27 do Código Penal uma presunção legal
absoluta de que os menores de 18 anos não possuem capacidade para o entendimento da
conduta criminosa, ficando os mesmos sujeitos a legislação especial. A pesquisa em tela,
fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de abordagem
hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, tem por linha de fundo analisar o tema
da redução da idade penal e sua (in) adequação aos vetores axiológicos sociais esculpidos, na
Constituição Federal.
Palavras–chave: Imputação Penal. Ofensa a essência da Constituição. Projeto de Emenda à
Constituição nº 171/93. Redução da maioridade penal.

THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE DRAFT AMENDMENT TO
THE FEDERAL CONSTITUTION Nº 171/93
ABSTRACT: Due to the worsening of violence, within the Brazilian society, which affects
all social strata, from the periphery to the upper class, where the impotence of the bodies and
state security bodies is presented clearly. The state of insecurity has widened due to a
sensationalist journalism at the moment, spreading terror and inflates the social mood. In this
vein, government entities resort to criminal law as miracle cure, which seeks to criminalize
more behaviors and the stiffening of penalties. It is this institutional chaos scenario face
violence, that in fact there, which clears the draft amendment to the Constitution nº 171 of
1993, which has the aim of reducing the legal age of 18 years to 16 years as one of the fronts
expansion of crime fighting. The research in question, making use of a qualitative analysis
methodology, using the methods of hypothetical-deductive approach of descriptive and
analytical character, is the bottom line analyze the theme of reduction of the penal age and
(in) appropriateness to social axiological vectors carved in the Federal Constitution.
KEYWORDS: Offense the essence of the Constitution. Amendment of the Constitution
Project nº 171/93. Criminal imputation. Reduction of legal age.
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INTRODUÇÃO
O legislador estabeleceu no art. 27 do Código Penal uma presunção legal absoluta de
que os menores de 18 anos não possuem capacidade para o entendimento da conduta
criminosa, ficando os mesmos sujeitos a legislação especial.
A opção pela idade de 18 anos é fruto de política criminal, o qual busca não
contaminar o jovem infrator com os efeitos deletérios do convívio penitenciário, como bem é
descrito no item 23, da exposição de motivos do Código Penal, referente a reforma de 1984:
Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18
(dezoito) anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de Política
Criminal. Os que preconizam a redução do limite, sob a justificativa
da criminalidade crescente, que a cada dia recruta maior número de
menores, não consideram a circunstância de que o menor, ser ainda
incompleto, e naturalmente anti-social na medida em que não é
socializado ou instruído. O reajustamento do processo de formação do
caráter deve ser cometido à educação, não à pena criminal. De resto,
com a legislação de menores recentemente editada, dispõe o Estado
dos instrumentos necessários ao afastamento do jovem delinqüente,
menor de 18 (dezoito) anos, do convívio social, sem sua necessária
submissão ao tratamento do delinqüente adulto, expondo-o à
contaminação carcerária.
O menor de 18 anos que pratica conduta nos termos das prescrições criminais ou das
contravenções penais realiza o chamado ato infracional, como dispõe o art. 103 da Lei nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Quando da prática do ato infracional poder-se-á aplicar as seguintes medidas
socioeducativas, segundo o art. 112 do ECA:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
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Em um plexo de variáveis determinantes para a conduta criminosa e para os atos
infracionais, vende-se a ideia de que a solução de que deve haver mais condutas
criminalizadas e de penas mais duras.
É nesse execrável contexto de um claro Direito Penal simbólico que tem em tramite, de
forma mais avançada, o Proposta de Emenda à Constituição nº 171/92, que altera a redação do
art. 288 da Constituição Federal, reduzindo a idade penal para 16 anos, ventilando-se, assim a
ideia de que a aplicação da sanção penal ao invés da sanção prevista do Estatuto da Criança e
do Adolescente, conteria a alta das estatísticas referente a violência perpetrado pelo jovem
entre 16 a 18 anos.
É desnecessário ressaltar o debate hercúlea que a temática da redução da idade penal
gera em âmbito, político, acadêmico, jurídico e no seio da população.
METODOLOGIA
A pesquisa em tela, fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os
métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, tem por linha de
fundo analisar o tema da redução da idade penal e sua (in) adequação aos vetores axiológicos
sociais esculpidos, na Constituição Federal.
DA

CONSTITUCIONALIZAÇÃO

DO

DIREITO

DAS

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES
Tendo em vista a doutrina da proteção integral, que permeou a década de 80, fruto das
normativas das Nações Unidas, tem-se com a Constituição de 1988 a constitucionalização de
premissas normativas no que tange ao bojo do direito das crianças e adolescente.
Ou seja, tem-se um microssistema jurídico de proteção as crianças e aos adolescentes,
sejam eles menores infratores ou não, constituindo um feixe normativo protetivo que limita a
intervenção Estatal e ao mesmo tempo acarreta o dever do Estado em relação a prestação
positivas, gerando direito subjetivo as crianças e adolescentes.
Não se pactua com o entendimento de que os direitos fundamentais se restringe
ao âmbito do art. 5º da Constituição, só ficando o Estado limitado em sua intervenção,
na esfera de espaço do cidadão, ao conteúdo desse artigo, pois a essência máxima das
Constituições modernas, pós- revolução francesa, é a limitação do poder estatal, pois
esse sempre tendeu abusar, formando, ao longo da história direitos valorados como
fundamentais.
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A liberdade é um direito tido como prerrogativa fundante do cidadão. O art.
228 da Constituição está a limitar a intervenção do Estado nessa esfera de liberdade,
ao impedir a punição penal a menores de 18 anos. Não se vislumbra como essa
normatividade do art. 228 não possa ser considerado direito fundamental?
DO DESCASO DO ESTADO NA MANUTENÇÃO E NA ADEQUAÇÃO DAS CASAS
DE INTERNAÇÃO NOS MOLDES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Torna-se importante frisar que as casas de internações para os adolescentes, o qual era
para ter o caráter educacional, padecem da mesma falta de infraestrutura do sistema
penitenciário, configurando um verdadeiro complexo prisional, só que destinados a
adolescentes, onde a integridade física e mental dessas pessoas em formação é deixada a
margem, configurando em antros permeados por abusos físicos, relações sexuais forçadas e
pela perversão das drogas.
DA NORMATIVIDADE CONSTITUCIONAL SIMBÓLICA DA PEC nº 171/93
O processor Marcelo Neves trata sobre o constitucionalismo simbólico, onde a partir
da teoria tricotômica de Kindermann, disserta que o conteúdo da legislação simbólica versa
sobre a confirmação de valores sociais; demonstração da capacidade de ação do Estado; e a
postergação de soluções de conflitos sociais através de comportamentos dilatórios.
Assim, o grande catedrático define legislação simbólica:
(...). Considerando-se que a atividade legiferante constitui um
momento de confluência concentrada entre sistemas político e
jurídico, pode-se definir a legislação simbólica como produção de
textos cuja referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas
que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de
caráter não especificamente normativo-jurídico.
No caso da PEC nº 171/93 vislumbra-se o caráter simbólico, cujo conteúdo está
imerso nestas três situações descritas por Marcelo Neves, apesar da predominância maior da
“demonstração da capacidade de ação do Estado”.
Na “confirmação de valores sociais” há o conflito de valores entre grupos, cuja
aprovação ode determinado disposto legislativo representa “vitória” e demonstra sua
“superioridade” em relação ao demais, ficando em segundo plano a eficácia normativa.
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Isso acontece no desenrolar da PEC nº 171/93, cuja a mesma está impregnada dos
valores oriundos do movimento da “lei e ordem” que prega pela criminalização de condutas
insignificantes e o severo aumento das penalidades privativas de liberdades, propugnando, até
mesmo por penas de caráter perpétuo e de morte. Do outro lado da mesa está a ala dos
garantistas que defendem um Direito Penal Mínimo em obediência aos princípios basilares da
intervenção mínima e da fragmentariedade, onde o Jus Puniendi estatal só se legitima dentro
dos valores constitucionais.
Quanto a “postergação de soluções de conflitos sociais através de comportamentos
dilatórios”, explicita o professor supra, que dar-se quando da divergência entre grupos
políticos tem-se a aprovação consensual de do ato legislativo, o qual não revolve a desavença,
mas transfere o conflito para um momento futuro indeterminado, confiando na ineficácia
normativa.
No presente estudo não se vislumbra a convergências entre os grupos políticos (“Lei e
ordem” e “garantistas”) para a aprovação da PEC nº 171/93, todavia, há uma postergação para
o futuro que é a o problema da violência causada pelo menor infrator, é cristalino que a
redução da maioridade penal para 16 anos não irá resolver esse sério problema social. A
ineficácia normativa é premente e algum agente político sabe e estar contando com isso.
Por fim, na situação da “demonstração da capacidade de ação do Estado”,45 também
chamado de “legislação-álibi” tem-se a criação normativa em a resposta a um fato social que
gerou um alarde ou estado de emergência na população, vindo o noval dispositivo legislativo
justificar o fazer do Estado, buscando produzir confiança em âmbito jurídico e político, tendo
forte repercussão na seara eleitoral.
(...). Em face da insatisfação popular perante determinados
acontecimentos ou da emergência de problemas sociais, exige-se do
Estado muito freqüentemente uma reação solucionadora imediata.
Embora,

nesses

casos,

em

regra,

seja

improvável

que

a

regulamentação normativa possa contribuir para a solução dos
respectivos problemas, a atitude legiferante serve como um álibi do
legislador perante a população que exigia uma reação do Estado.
Esse conteúdo de “legislação-álibi” está no cerne da PEC nº 171/93. Ela é uma
resposta do Estado ao fator violência alardeado e explorado pela mídia de forma
sensacionalista e irresponsável, onde se enxerga um claro conteúdo ideológico.47 Estar-se,
aqui, a vender uma ilusão da solução em relação a um dos aspectos da violência urbana (atos
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infracionais perpetrados por crianças e adolescentes), na crença de que os atos legislativos são
capazes de modificar a realidade, desconsiderando a interferências de um feixe de variáveis
não normativas indispensáveis.
UM SÉRIO PROBLEMA PRÁTICO: VAGA E ESTRUTURA NOS PRESÍDIOS
BRASILEIROS
Não se pode olvidar o problema de faltas de vagas no sistema penitenciário brasileiro.
Tem-se no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, uma população carcerária
de 607.731 mil presos. Entretanto, tem-se, apenas 376.669 mil vagas, totalizando um déficit
de 231.062 mil vagas. Soma-se a esse caos os mandados de prisão em aberto, onde segundo
os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão tem-se 486.258 mil mandados não
cumprido. De tal sorte, tem-se a necessidade, hoje, de pelo menos, 717.320 novas vagas no
sistema prisional.
Tabela 01 – População carcerária/vagas no sistema prisional/déficit, 2014
População carcerária

Vagas

Déficit imediato

607.731 mil

376.669 mil

231.062 mil

Mandatos de prisão em aberto

Déficit

486.258 mil

717.320 mil

Isso é um dado expressivo, o qual não se pode ignorar ou fazer pouco caso. Nesses
termos, com a redução da idade penal para 16 anos, onde estará a vaga, no sistema prisional
para o menor infrator?
Não se tem vagas e nem estrutura nas casas de detenção para menor, nos moldes do
Estatuto da criança e do adolescente, o qual necessita de uma proteção especial e integral,
quiçá no sistema prisional. Diga-se ainda mais: é certo que não será pela publicação de uma
lei, veiculadora de um ”dever-ser”, que em “passe de mágica” esse problema será resolvido.
Destaca-se que na presente pesquisa não se conseguiu levantar dados para poder
determinar o quanto a redução da maioria de penal afetaria o sistema prisional brasileiro,
tendo em vista a ausência de um centro de informações nacional sobre a prática de atos
infracionais e o número de menores em cumprimentos da sanção de internação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos termos apresentados, vislumbra-se que o conteúdo normativo do at. 228 da
Constituição Federal constitui um direito individual fundamental de que crianças e
adolescentes sejam processados e punidos por uma legislação especial diversa da reservada
aos maiores de 18 anos, constituindo-se em uma verdadeira cláusula pétrea inspirada na
doutrina da proteção integral do menor e na normatividade do princípio da intervenção
mínima do direito penal.
De tal sorte, outro entendimento não poderia ser além daquele que reputa
flagrantemente inconstitucional a Projeto de Emenda à Constituição nº 171/92, sendo uma
legislação meramente simbólica, embebecido em caráter ideológico e como parca justificava
do Estado, em relação a sociedade, no que tange suas ações no combate à criminalidade.
Estar-se a vendar uma ilusão sobre a problemática. Em caso de aprovação da
respectiva PEC ter-se-á um aumento da violência, marginalizará ainda mais os jovens em
formação e, derradeiramente, contribuir-se para o agravamento do caos do sistema
penitenciário brasileiro.
O Direito Penal não é e nuca foi a solução para as ondas de violência e de crimes.
Caso não se trabalhe em políticas capazes de elevar o ensino de qualidade, promover
diminuição das desigualdades sociais, e no que jante aos menores, efetivas os seus direitos
nos exatos termos do estatuto da criança e do adolescente, o Direito Penal produzido no Brasil
continuará sendo um Direito Penal simbólico.
Lembrar que aquele menor infrator, marginalizado pela sociedade e pelo estado,
provindo, muitas vezes de uma família desestruturada, o qual só conheceu a violência, quer
aquilo que todo mundo quer, amor e carinho. O Direito Penal não fornece nenhum dos dois.
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RESUMO:
Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa em andamento, assentada sobre o universo
da juventude, voltando-se às questões relacionadas à formação profissional e suas
oportunidades e desafios, para a inserção dos jovens no mundo do trabalho. A pesquisa
objetivou levantar como vem se dando a inserção no mundo do trabalho, pelos jovens
egressos do curso de Licenciatura em Educação Física, formados pelo IFRR/Campus Boa
Vista. Para tanto, traçamos o perfil dos egressos dos anos 2012, 2013 e 2014, destacando
aspectos relacionados às dificuldades de inserção no mundo do trabalho. Buscamos também,
verificar o alcance das expectativas profissionais dos egressos. No momento, estamos
identificando as diferenciadas atividades profissionais e educacionais em que os egressos
estão imersos, e ainda, estamos coletando as suas indicações sobre possíveis atualizações no
curso de Licenciatura em Educação Física, considerando suas vivências no mundo do
trabalho. A pesquisa é de natureza aplicada, com uma abordagem quanti-qualitativa, sendo
adotado o método quantitativo de survey para a coleta dos dados e ainda a técnica de Análise
de Conteúdo para o tratamento e análise temática dos dados coletados. Como resultados
preliminares. O survey está sendo executado a partir do envio de um questionário eletrônico
repassado aos egressos através dos contatos de e-mail e telefone. Enquanto resultados
parciais, apresentamos a caracterização dos egressos e os desafios metodológicos desta
pesquisa. Tencionamos que os resultados sejam importantes para a atualização do currículo do
curso de Licenciatura em Educação Física, alinhando sua proposta e itinerário formativo às
atuais demandas do mundo do trabalho.
Palavras–chave: educação física, egressos, futuro, juventude, mundo do trabalho

CHALLENGES FOR THE FUTURE OF YOUTH: survey on the
integration of young graduates Course Degree in Physical Education from
IFRR in the world of work.
ABSTRACT:
This article presents results of study, seated on the youth universe, turning to issues related to
vocational training and opportunities and challenges for the integration of young people into
the workplace. The research aims to raise as has been giving insertion in the labor market, the
course graduates young people's Degree in Physical Education, formed by IFRR / Campus
Boa Vista. Therefore, we profile the graduates of the years 2012, 2013 and 2014, highlighting
aspects related to integration difficulties in the labor market. We seek also check the scope of
professional expectations of graduates. We are currently identifying the different professional
and educational activities in which the graduates are immersed, and yet, we are collecting
your information about possible updates in the Bachelor's Degree in Physical Education
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considering its experiences in the working world. The research is of an applied nature, with a
quantitative and qualitative approach being adopted quantitative survey method to collect data
and the content analysis technique for the treatment and thematic analysis of the collected
data. As preliminary results. The survey is being run from sending an electronic questionnaire
passed on to graduates through e-mail contacts and telephone. As partial results, we present
the characterization of graduates and the methodological challenges of this research. We
intend that the results are important for updating the curriculum of the Bachelor's Degree in
Physical Education, aligning its proposal and formation process to the current demands of the
labor market.
KEYWORDS: physical education graduates, future, youth, world of work
INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa que foi idealizado
tendo por motivação as expectativas dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação
Física, em relação a sua futura inserção no mundo do trabalho, tendo em vista que
ingressaram em um curso de formação profissional, em nível de graduação, visando, dentre
outros objetivos, a conquista de uma profissão que lhes permitam a autonomia pessoal e
profissional.
Dente as inquietações que fomentaram este trabalho, algumas questões tiveram caráter
norteador. São elas: Onde estão atuando os jovens egressos do curso de Licenciatura em
Educação Física, formados pelo Instituto Federal de Roraima-IFRR/Campus Boa Vista
Centro-CBVC Suas expectativas de formação e atuação profissional foram alcançadas a partir
desta graduação? O itinerário formativo previsto no Plano de Curso de Licenciatura em
Educação Física, executado pelo IFRR/CBVC está em consonância às demandas do mundo
do trabalho local?
O projeto foi concebido, também tencionando que a aplicação dos seus resultados
contribuam para a permanente melhoria e atualização do currículo do curso de Licenciatura
em Educação Física, ofertado pelo Instituto Federal de Roraima-IFRR, alinhando sua
proposta e itinerário formativo às atuais demandas do mundo do trabalho.
Consideramos, para tanto, as disposições preconizadas no Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI do IFRR, no que concerne à sua missão institucional que preconiza a
consonância das ações de ensino, pesquisa e extensão aos arranjos produtivos locais.
(IFRR/PDI, 2014, p. 17)
Norteamo-nos ainda, nos objetivos estratégicos do IFRR, dispostos no documento já
citado, em que se destacam o fortalecimento continuado da qualidade do ensino, de modo a
impactar positivamente no indicador de eficiência acadêmica, tendo em vista que os
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resultados desta pesquisa, podem também converter-se em incentivo para a maior dedicação
aos estudos, dos atuais graduandos.
No que concerne à relevância desta proposta, no âmbito específico da pesquisa,
aportamos nossos esforços no entendimento institucional de que “a pesquisa deve pautar-se
nos princípios científicos e educativos que ampliem a autonomia intelectual e a prática
interativa com a realidade”. (IFRR/PDI, 2014, p. 65)
Em observância às diretrizes da pesquisa no IFRR, sopesamos que o este projeto
contribuiu na construção da cultura de pesquisa, enquanto prática permanente e fonte de
retroalimentação curricular. (IFRR/PDI, 2014, p. 113)
Não obstante as justificativas elencadas, consideramos de absoluta relevância as
inúmeras possibilidades de desenvolvimento, que a experiência de iniciação na pesquisa
científica oportunizou ao acadêmico bolsista.
Neste contexto, a pesquisa teve por objetivo geral realizar um levantamento sobre a
inserção dos jovens egressos do curso já mencionado, no mundo do trabalho, Quanto aos
objetivos específicos, construímos um perfil do egresso do curso de Licenciatura em
Educação Física, destacando aspectos relacionados às dificuldades de colocação no mundo do
trabalho. Também verificamos o alcance das expectativas profissionais dos egressos do curso
de Licenciatura em Educação Física, identificamos os tipos de atividades profissionais e
educacionais em que os egressos do curso de Licenciatura em Educação Física estão imersos
e ainda, coletamos as indicações dos egressos sobre possíveis atualizações no curso de
Licenciatura em Educação Física, considerando suas vivências no mundo do trabalho.
Nesta pesquisa, aportamos nossas análises sobre os desafios da atuação docente, nas
produções de Gatti (2009). Quanto às demais categorias de análise, utilizamos como marcos
teóricos para embasar nossas análises os autores Sposito (2005) na discussão sobre a categoria
juventude, e para tratarmos sobre projetos de vida, partirmos dos entendimentos de Gilberto
Velho (1994; 1986).
MATERIAL E MÉTODOS
Consideramos que esta pesquisa transitou pelas concepções de pesquisa de natureza
aplicada, posto que levantamos informações que servirão de subsídios para intervenções,
pois pretendemos que os resultados possam ser aplicadas concretamente junto a melhoria da
qualidade do ensino do curso de Licenciatura em Educação Física.
Adotamos a abordagem quanti-qualitativa, utilizando o método quantitativo de survey
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para a coleta dos dados, considerando que tal método é adequado pata a coleta de
informações diretamente de pessoas, visando levantar e descrever suas ideias, planos,
opiniões e etc. (GIL, 2010). E ainda, a técnica de Análise de Conteúdo para o tratamento e
análise dos dados coletados.
Do ponto de vista de seus objetivos, classificamos esta pesquisa como exploratória, pois
conforme Gil (2010), este tipo de investigação procura adquirir familiaridade com um
problema, de forma a compreendê-lo e/ou formular diretrizes para ações, e estes são os
propósitos traçados em nossos objetivos.
O universo da pesquisa foi composto pelos egressos do curso de Licenciatura em
Educação Física, que concluíram o curso nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014. Este universo é
formado pelos seguintes quantitativos apresentados na Tabela 1:
Tabela 1- Quantitativo de egressos do curso de Licenciatura em Educação Física, no
IFRR/CBVC, entre os anos 2012 e 2014.
ANO

CONCLUÍDOS

2011.1

34

2011.2

3

2012.1

20

2012.2

0

2013.1

21

2013.2

3

2014.1

15

TOTAL

96

Fonte: Departamento de Registos Escolares/IFRR/CBVC2015.

Para a definição da amostra da pesquisa, decidimos pela amostragem probabilística
estratificada por sexo e idade, posto que buscamos conhecer a realidade dos desafios de
inserção profissional dos jovens egressos.
Nestes termos, foram considerados os egressos que até a data de formatura puderam ser
caracterizados como jovens, tendo por base as definições etárias constantes no Estatuto da
Juventude, que estabelece como jovens as pessoas de 15 a 29 anos de idade.
Para a utilização da técnica de survey, foram desenvolvidas as etapas a seguir:
1. Revisão bibliográfica sobre juventude, projetos de vida, formação de professores e
atuação de professores de Educação Física, visando definir constructos teóricos que
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basearam as definições operacionais do survey;
2. Projeto do survey: especificar informações a ser coletadas, definir amostra alvo, definir
métodos de coleta de dados (e-mail, telefonemas, redes sociais);
3. Teste piloto do instrumento de coleta de dados: testagem dos procedimentos de aplicação,
tabulação e análise dos dados;
4. Aplicação do survey.
Para a aplicação do survey, elaboramos um questionário eletrônico que que foi
encaminhado aos egressos através de e-mails e partir de contatos via celulares, através do
aplicativo watssap. O modelo do questionário foi definido de modo mais objetivo possível, a
partir de questões abertas e fechadas, tendo em vista favorecer a compreensão e evitar os
desvios nas respostas dos egressos, como podemos observar na Figura 1.

Figura 8- Questionário eletrônico enviado aos jovens egressos informantes da pesquisa.
Para a análise dos dados coletados, adotamos a técnica de Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2011), considerando para esta fase da pesquisa as etapas:
1. Pré-análise das informações, a exploração do material e tratamento dos resultados
(codificação: escolhas das unidades de registro (temática);
2.

Enumeração e escolha das categorias, classificação e agregação e, finalmente, a

inferência e interpretação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentamos como resultados da pesquisa o perfil dos jovens egressos que
constituíram o público alvo da pesquisa em tela, as construções teóricas acerca das categorias
de análise delineadas a partir da revisão bibliográfica, e ainda, o processo de construção do
instrumento de coleta dos dados.
Para a construção do perfil dos jovens egressos foram consideradas as informações que
nos possibilitaram caracterizar o público alvo, de modo que pudemos realizar cruzamentos
deste perfil com as informações coletadas no questionário eletrônico, de tal modo que
conseguimos verificar marcadores relacionados ao sexo, a faixa etária e a naturalidade dos
pesquisados, quanto às condições de inserção no mundo do trabalho.
Assim, pudemos caracterizar nosso público alvo como sendo constituído por uma
representação igualitária de ambos os sexos, visto que, do quantitativo de egressos dos anos
2012 a 2014 temos exatamente metade destes constituído por homens, e a outra metade
composta por mulheres.
Analisando a distribuição dos jovens egressos conforme as faixas etárias em que se
enquadram, consideramos os intervalos previstos no Estatuto da Juventude, o qual apresenta
três distribuições, sendo a primeira contando entre os 15 e os 18 anos de idade, sendo
designados os jovens compreendidos neste intervalo de idade como sendo jovensadolescentes; A segunda faixa etária compreende os jovens que se encontram entre os 19 e os
24 anos de idade, identificados como jovens-jovens; e na última faixa etária constam os
jovens com idades entre 25 e 29 anos de idade, definida como jovens-adultos.
Na pesquisa, identificamos que 77% dos egressos compõem nosso público alvo, posto
que, a metade dos jovens egressos apresentam idades definida como jovens-jovens, visto que,
se encontram na faixa etária entre os 19 e os 24 anos de idade, e ainda, que 27% compõem a
faixa etária classificada como sendo referente aos jovens-adultos, que se enquadram entre as
idades de 25 e 29 anos. Conforme podemos observar na Figura 2.
Dente os egressos, detectamos que 23% destes têm idades a partir dos 30 anos, não
constituindo, portanto, público alvo da pesquisa, posto que, não são considerados jovens,
conforme preconiza o Estatuto da Juventude.
Sobre este dado, analisamos que os egressos do curso em questão, tem apresentado
pouca retenção e concluído o curso de graduação num prazo bem aproximado da duração do
curso, tendo em vista a baixa idade de conclusão dos mesmos.
Esta informação será valorosa na análise dos resultados do survey, uma vez que,
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segundo Gatti (2009, p. 71) os jovens identificam que a atratividade da docência vem
diminuindo na sociedade, em decorrência da ampliação das oportunidades existentes no
mundo do trabalho, e tendo em vista que a docência apresenta desafiantes condições no que
tange à estabilidade financeira e ao reconhecimento social.

Figura 9- Distribuição dos egressos do curso de Licenciatura em Educação Física do IFRR,
Campus Boa Vista Centro, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2014. IFRR,
2015.
A naturalidade dos egressos constitui outro aspecto que compõe o perfil dos jovens
pesquisados. Consideramos esta informação importante tendo em vista que no caso específico
do Estado de Roraima, para analisarmos a situação da juventude, necessitamos considerar o
componente da interação étnico-racial e do processo migratório que, ao mesmo tempo em que
se traduz em riqueza e diferencial decorrente da diversidade cultural, também configura
preconceitos de ordens diversas.
Observa-se que tal preconceito é manifesto em relação aos migrantes (LIMA, 2009),
principalmente os nordestinos, e de modo diferenciado os que são naturais do Estado do
Maranhão, que povoaram, em maioria, as regiões de assentamentos rurais. Todavia, verificase também o preconceito de não índios em relação aos índios, sendo esta situação acirrada em
virtude das disputas e demarcações de terras indígenas.
Os maranhenses são estigmatizados de modo diferenciado, pois, na percepção
preconceituosa, são tidos como pessoas pouco afeitas ao estudo, logo pouco capacitadas a
ocupar funções mais qualificadas. Tal preconceito foi fomentado a partir do modo como
ocorreu o processo migratório em Roraima, que foi impulsionado por conta da política de
ocupação da Amazônia brasileira, durante o período dos Governos militares ditatoriais.
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Assim, realizamos um levantamento sobre a naturalidade dos jovens egressos e
verificamos que quase metade destes é natural de Roraima, seguido por 27% de jovens
procedentes do Estado do Maranhão, e o restante são migrantes de outros Estados das regiões
norte e nordeste, conforme podemos analisar na Figura 3.

Figura 10 - Distribuição dos jovens egressos do curso de Licenciatura em Educação Física do
IFRR/CBVC, concludentes entre os anos de 2012 a 2014, por naturalidade.
A maioria dos egressos (65%) considerou que a formação profissional realizada no
IFRR/CBVC contempla as expectativas, frente às exigências do mundo do trabalho. Contudo,
também houve um expressivo quantitativo de egressos (30%) que avaliou que o curso
necessita de atualização, diante das demandas atuais, tendo em vista que a formação se
restringe à Licenciatura, porém há inúmeros egressos atuando como educador físico em
academias.
Também foi destacado pelos egressos que a matriz curricular do curso precisa ser
ampliada no sentido de observar contextos e modalidades de atividades que não estão
contempladas, mas que se apresentam como muito importantes enquanto diferencial na
atuação dos professores de Educação Física. Nesse contexto, também foi ressaltado que a
instituição deve desenvolver um trabalho de maior e melhor incentivo à pesquisa e a ação
prática, durante o itinerário formativo do graduando, de modo que este fortaleça não apenas
seu repertório teórico, mas também desenvolva competências voltadas à pesquisa científica.
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CONCLUSÕES
No decorrer deste projeto, produzimos conhecimento sobre a realidade dos jovens
egressos do curso de Licenciatura em Educação Física, no que tange a sua inserção no mundo
do trabalho, tendo em vista subsidiar políticas institucionais voltadas à orientação de
ingressantes nos cursos de licenciatura, em especial na área de Educação Física, bem como
contribuir a melhoria do referido curso.
Atingimos também, nosso objetivo institucional de possibilitar ao jovem acadêmico
bolsista de iniciação científica espaços para apropriação teórica e discussão e perspectivas de
futuro relacionadas à formação acadêmica e o ingresso no mundo do trabalho. Desse modo,
contribuímos para a produção científica da instituição a partir da produção e submissão de
trabalhos científicos em periódicos e eventos locais e/ou nacionais, fortalecendo, assim, a
pesquisa científica no IFRR.
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RESUMO: Objetivou-se, por meio deste trabalho, pesquisar a influência da ideologia

neonazista praticada pelos nacionalistas na sociedade contemporânea, além de analisar esse
processo, que ainda é aceito e adotado em grupos ‘neonazis’. Os grupos nacionalistas atuam
em todo o mundo, principalmente, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, devido à
miscigenação étnico-cultural. No Brasil, os alvos dos preconceituosos são os migrantes
nordestinos, mas também, negros homossexuais e prostitutas – esses tidos como escória da
sociedade. Assim, observa-se nos pensamentos neonazistas o processo de negação ideológica
de diferentes culturas e credos, a acentuar o racismo e, portanto, a discriminação, uma vez que
a ideologia neonazista se baseia em conceitos e princípios que têm como finalidade a
persuasão humana de adesão.
Palavras–chave: formação de direita, ideologia, sociedade

DESCENDANTS
FROM
PITY:
CONTEMPORARY SOCIETY

NEONAZIS

GROUPS

IN

ABSTRACT: It’s aimed to search the neonazi ideology influence, that is practiced by
nationalists in contemporary society, and to analyze this process, which is still accepted and
adopted in neonazi groups. Nationalist groups operate worldwide, mainly in Europe, in the
US and in Brazil, due to the ethnic and cultural miscegenation. In Brazil, the target of bigots
are the northeastern migrants, but also the black homosexuals and the prostitutes - those
regarded as dregs of society. Thus, it’s observed in the neonazi thoughts the ideological
negation process of different cultures and faiths, to emphasize racism and therefore
discrimination, since the neonazi ideology is based on concepts and principles that are
intended for human persuasion accession.
KEYWORDS: ideology, right training, society
INTRODUÇÃO
O século XX foi um importante período para o desenvolvimento econômico,
social, político e ideológico da atualidade, devido às guerras mundiais, sobretudo a
Segunda (1939-1945), caracterizada pelo ódio, racismo e violência.
Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o país via-se
necessitado de um “Salvador da Pátria”, e Adolf Hitler foi o consagrado, com uma
ideologia antissemita essencial para vitória nas urnas. Logo, “a gravidade dos problemas
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enfrentados fez com que as soluções radicais fossem bem-vindas (ARNAUT &
MOTTA, 1994, p.07)
De acordo com Cotrim (2005), Hitler chegou ao poder por meio das condições
pré-existentes oriundas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da Crise de 1929,
sobretudo aos prejuízos financeiros do Tratado de Versalhes. Dessa forma, o austríaco
beneficiou-se dos problemas sociais para campanha política, e sua estratégia foi crucial:
em 1939 ele chega ao poder por meio de eleições democráticas.
Para alcançar o cargo de chanceler da Alemanha, Hitler buscou fontes nãopadrões para atingir seus objetivos e uma delas foi o ocultismo, sendo a ópera de Cola
di Rienzi a influenciadora dessa atividade considerada “anormal” (Silva, 2012, p.08).
Também, Hitler tinha ao seu lado pessoas que lhe assessorava e orientava sobre
seu futuro. E um de seus colaboradores ocultistas mais influentes foi Dietrich Eckart,
que apesar de judeu, foi aceito no Partido Nazista. Historiadores relatam que o
envolvimento de Hitler com a magia-negra são apenas boatos improváveis.
Portanto, com essa perspectiva, ideológica inserida na Alemanha, os ideais
nazistas são absurdamente aceitos, adotados e praticados por cidadãos de bem que
foram corrompidos devido às necessidades biológicas e econômicas. Dessa maneira:
Era justamente a miscigenação da Alemanha que Hitler denunciava. Ele dizia que
judeus e outros povos “parasitas” haviam infestado a sociedade germânica e causado
todas as aflições que o país sofria no início do século XX: a derrota na primeira
Guerra Mundial, o colapso do império, o caos social, a hiperinflação, a perda do
passado glorioso (SZKLARZ, 2014 p. 21).

Por conseguinte, os grupos sociais e étnicos não arianos foram considerados
escórias da sociedade, acusados pelos problemas culturais, econômicos e sociais.
Posteriormente, ao início da Segunda Guerra Mundial, os ataques contra esses
indivíduos, considerados “inferiores”, foram desencadeados, a resultar na morte de
milhares de judeus – o genocídio caracterizado como um dos piores e mais violentos
ataques da história da humanidade. Na atualidade, esse ocorrido é negado ou não citado
por líderes mundiais participantes dos partidos neonazistas.
No Brasil, o propagador do nazi-fascismo foi o ditador Getúlio Vargas que, com
o golpe de 1930, assume o poder. De acordo com Cotrim (2005), o presidente não se
considerava praticante dos ideais de Hitler e Mussolini (fascismo na Itália), e sim,
ditador, ao instituir em 1937 o Estado Novo.
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Independentemente de estar ou não associado ao nacional-socialismo, o
presidente fez acordos com os europeus citados, cujo caso principal foi à deportação da
judia Olga Benário, esposa do revolucionário Luís Carlos Prestes, manifestante
comunista.
Oficialmente o Partido Nazista foi erradicado em 1945, juntamente com seus
ideais, mas em 1970, é despertado por nacionalistas europeus, que passaram a
disseminar a ideologia hitlerista de forma modernizada. Desde então, pequenas selas
desses grupos se espalharam pelo mundo, empregando o ódio e a violência contra
outros considerados “inadequados” para compor a sociedade:
Muitos neonazistas não falam em “pureza racial”, mas em “pureza cultural”. E não
perseguem só judeus, gays ou testemunhas de Jeová, mas também imigrantes,
mulçumanos, negros, pobres ou qualquer outra minoria que ameace sua identidade
superior (SZKLARZ, 2014 p. 228).

A partir desse pressuposto, pode-se observar que, a ideologia de Hitler não
desapareceu, mas foi adaptada à atualidade, pois o século XXI abrange novos ideais de
convívio em sociedade. Os tipos de preconceito foram alterados e os meios de praticá-lo
também, uma vez que as tecnologias, principalmente a Internet e as Redes Sociais,
proporcionam essas condições aos neonazistas. Sendo que, no Brasil, o alvo dos atos
preconceituosos são os nordestinos, negros, homossexuais e os drogados, todos
caracterizados pela exclusão social.
Logo, objetivou-se pesquisar a influência da ideologia neonazista, praticada
pelos nacionalistas na sociedade contemporânea, a partir do estudo do contexto
histórico anterior à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e à Segunda (1939-1945), e,
posteriormente, comparar as ações neonazis como práticas de preconceito, além de
justificar, nas abordagens sociais, o processo de adesão humana.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido com os alunos do 3º ano do Curso Técnico
em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio, nos encontros do grupo PDA (Práticas
Discursivas na Amazônia), sob a orientação do professor Sérgio Nunes de Jesus, do
Curso Técnico em Agroecologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia – IFRO/Campus Cacoal.
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As atividades foram efetivadas por meio de leituras bibliográficas e discussões
referentes ao tema em voga, durante o período de fevereiro a junho de 2016. Para
alcançar os resultados, foram utilizados computadores com acesso à Internet e, por
conseguinte, a livros e artigos científicos que tratam do neonazismo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O neonazismo estabelece-se novamente no final da década de 1970, atribuindo
características oriundas dos sete anos de terror nazista. Segundo Szklarz (2014), essa
expressa ideias velhas, entretanto com uma nova configuração, impactante e brutal, a
afeta uma parcela da população vulnerável. Visto que:
No Brasil, grupos como carecas do ABC, White Power escolhem suas vítimas de
forma aleatória. Alguns perseguem gays, outros nordestinos, negros, judeus,
bolivianos ou usuários de drogas. Isso quando seus integrantes não se matam em
disputas entre as facções (SZKLARZ, 2014, p. 228).

Desse modo, as vítimas citadas anteriormente são referidas como escórias da
sociedade, considerados pelos neonazis os culpados pelos problemas contidos na
atualidade, bem como o desemprego, tráficos, crimes e a desordem social, a expressar o
ódio por meio da violência, física, verbal ou psicológica.
Nos Estado Unidos da América (EUA), a Ku Klux Klan surge com o objetivo de
preservar a “antiga cultura da América”, com os soldados que lutaram na guerra pelos
estados do sul do país. Porém, logo após, adquiriu-se outro aspecto violentador contra
negros que adentravam à sociedade. Diante desse contexto:
“A Klan e seus rivais, tais como os Cavaleiros da Camélia Branca, queimavam as
escolas e as igrejas dos negros, agrediam, e até matavam brancos e negros que
apoiavam localmente os republicanos” (RUYMBEKE, 2015, p.90).

Assim, em meados de 1960, surge na Inglaterra os skinheads, ou “Cabeças
Raspadas”, uma

subcultura

caracterizada

pelos

princípios

punk.

Entretanto,

posteriormente, um novo estilo skinheads surge, sendo esse ligado à ideologia nazista.
Inspirados nos grupos nacionalista da Europa desenvolve-se no Brasil o grupo
Careca do ABC, caracterizado por possuir uma política baseada nos ideais integralistas
de Plinio Salgado, praticantes da ideologia militar, além da predominância machista.
Já os defensores, em geral, os que aceitam e adota a discriminação dos grupos
neonazis, são os chamados White Power. Esses, espalhados pelo mundo inteiro, com
variações ideológicas, de acordo com a cultura estabelecida em cada país.
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E, nos Estados Unidos da América, por exemplo, os membros da supremacia
branca são apreciadores dos Skinheads alemães e praticam a violência contra imigrantes e
negros. Apesar do decréscimo do número de integrantes, as pessoas visam um mundo
“purificado” por uma única raça, sendo essa branca, segundo eles, estimada superior.
Exemplos de integrantes estão na política, vocalista de banda de Rock e outros
importantes indivíduos que preconizam a ideologia neonazi e, ainda, influenciam,
fortalece os grupos e aderem fãs.
Recentemente, Philip Anselmo cantor de sucesso da década de 1990, principal
vocalista da banda de Heavy Metal Pantera. Polemizou-se com a atitude de gritar
“White Power” e, ao mesmo tempo, fazer a saudação nazista em homenagem ao
falecido guitarrista Darrell Abbott, em um vídeo gravado por um fã em 22 de janeiro de
2016 no evento Dimebash, na Califórnia. Foi Aplaudido com muito ânimo pelos fãs
presentes no local do acontecimento. Essa é uma das atividades que fazem com que
anos de história, marcada pela segregação de negros, são desconsideradas e alimentada
à força discriminatória.
Por outro lado no Brasil, o grupo White Power desencadeou uma série de
ataques baseados nos ideais de Hitler, a atuar principalmente na região sul do Brasil.
Contudo, os Carecas do Brasil são caracterizados pelo uso intenso de violência contra
negros, judeus e homossexuais.
Sendo que, no Brasil o neonazismo é caracterizado por serem praticado na
região Sul e Sudeste por meio de ações físicas e verbais, mas em outras regiões do país
os integrantes realizam suas atividades através da internet. Logo, eles buscam baixar
conteúdo com teores nacionalistas e os expandem via redes sociais, assim observa-se
que os ideais são praticados em grandes centros onde há distinção entre as classes,
diferentemente da região norte do país onde esse aspecto não é apresentado
intensamente.
Desse modo, pode-se observar que, os grupos possuem características distintas,
mas todos estão vinculados à ideologia neonazista, com base no exacerbado
nacionalismo e na xenofobia, que permite a prática discriminatória. Porém, é válido
ressaltar que, determinados participantes aderem ao neonazismo unicamente por causa
da adrenalina advinda da violência (Szklarz, 2014).
Segundo Szklarz (2014), os neonazistas poderiam ir diretamente para um campo
de concentração, caso vivessem no 3° Reich alemão, uma vez que a população brasileira
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é constituída a partir da imigração de etnias distintas, cuja principal é a africana. Logo,
o arianismo é utopia para a sociedade brasileira.
O discurso utilizado pelos líderes do neonazismo é de suma importância para a
agregação de novos integrantes aos grupos, do mesmo modo que Hitler utilizava sua
oratória e gesticulação para simbolizar a força de suas palavras. Os atuais neonazistas
expõem seus conceitos adaptados à nova realidade, tanto que: [...] A “subjetividade” da
qual se trata aqui, “é a capacidade do locutor em se colocar como sujeito”, testemunha
certa reserva (HAROCHE, 1992).
Na atualidade, adere-se esse formato de persuasão, por meio da memória
linguística, uma vez que, o interdiscurso e a condição de produção contemporânea
interferem diretamente na formação ideológica da sociedade associada aos grupos.
Na Europa, destacam-se quantitativamente as ações neonazis, devido à
miscigenação racial proveniente do ascendente fluxo imigratório do século XXI,
caracterizado pela presença de refugiados de guerras dos continentes vizinhos,
sobretudo do continente africano.
Existem selas neonazis espalhadas pelo mundo, além dos integrantes também
atuarem na política, como a negação de exílio dos refugiados da guerra na Síria,
iniciada em 2011, a utilizar como justificativa a desordem sociocultural e econômica da
Europa.
Nos Estados Unidos, potência mundial, ocorre em 2016, às eleições
presidenciais com Donald Trump como candidato que, apesar de apresentar intenções
preconceituosas de porte neonazista (discriminação de latinos e mexicanos), o político
consegue popularidade.
Entretanto, os atos neonazis não são exercidos em submundos, ele também
ocorre em locais sociais que tem por função proporcionar lazer e entretenimento, como
por exemplo, no esporte. No ano de 2015, na Alemanha o clube FC Ostelbien
Dornburgde foi investigado por conter em seu elenco com 18, 16 deles pertencem a
grupos de extrema-direita. Sendo que, os outros times reivindicavam a exclusão do time
da liga nacional, pois durante as partidas eles expressam seus ideais neonazis, tanto
contra os adversários quanto com os árbitros responsáveis por controlar o jogo.
A principal preocupação dos dirigentes alemães é onde os grupos manifestam
suas ações, pois as ações são realizadas em meio das torcidas. Contudo, os
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representantes nacionalistas buscam estabelecer as raízes do nazismo em times
pequenos, onde a formação discursiva do time, assim ampliando suas a ideologia
gradativamente. Assim, em menos de duas décadas os grupos neonazistas estará
presente nas torcidas, consequentemente rompendo com os ideais do futebol.
Com a extensão dos neonazistas nas torcidas e nos times do interior, as decisões
da seleção alemãs também são questionadas por “torcedores”, e não admitem que os
representantes da Alemanha nas competições internacionais sejam feitos por jogadores
de outras etnias. Sendo que, negam a originalidade do time, declarando um elenco antialemão e o desejo de derrota e humilhação deles durante os jogos.
O fato anterior ocorreu em 2010, ano da Copa do Mundo na África do Sul,
entretanto em 2014 a edição ocorreu no Brasil, e uma atitude neonazi com divulgação
limitada aconteceu durante o jogo entre Alemanha e Gana. Onde um torcedor polonês
entrou em campo durante a partida e retirou a camiseta, onde expuseram mensagens de
origem xenófobas ligadas os ideais de Hitler e saudações ao ditador austríaco.
É valido observar que, a Copa do Mundo no Brasil, foi declarada como um
evento de entretenimento contra atos de racismo e preconceito, devido o Brasil ser um
país multicultural, pois essas atitudes ocorrem com frequência na Europa, e as
principais vítimas são jogadores de origem sul-americana e africana.
Um dos casos mais ascendente na mídia é a da violência exercida pelos Hollingans
que têm como principal “cenário” os campos de futebol, carregando consigo as
características de grupos neonazis, a intolerância responsável por gerar ações
preconceituosas e discriminatórias a outros grupos/torcidas. A fundamentar ataques
contra times adversários (rivais), aqueles que não aceita a ação e, ainda, tenta reprimi-los

(Força Armada).
Os integrantes de tal grupo se comunicam através de meios tecnológicos como a
Internet e telefones celulares, sendo assim organizados em suas ações. Isso faz com que,
cordialmente com a violência, os bancos das arquibancadas dos estádios fiquem cada
vez mais vazios e ser um lugar inapropriado para a família, amigos ou parentes estarem.
Além dos estádios de Futebol, eles estão espalhados pelos bares (PUBS), trem e os
centros das cidades britânicas.
De acordo com esses acontecimentos, pode-se dizer que a violência aplicada
pelos Hollingans pode influenciar a torcida de outras partes do país, posteriormente a
reprodução de atos de violência. Numa medida de controle para a violência, foi criada
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lei na Grã-Bretanha contra os Hollingans e, a punição que esses recebem gira em volta
da expulsão desses das arquibancadas.
Contudo, os times também sofrem com penalidades, como ações do órgão
responsável por organizar os campeonatos até ações legais por parte da justiça do
estado, pois eles são responsáveis por coordenar as torcidas organizadas.
Outro, ocorrência a envolver o futebol, sucedeu na Rússia onde uma jovem de
21 foi perdeu a coroa de Miss Simpatia de Futebol do país ao descobrirem que ela
integra a grupos de extrema-direita.
O neonazismo também está vinculado a outros esportes, como o MMA (Artes
Maciais Mistas), onde o lutador americano Brandon Saling é investigado pela polícia por
apologia a crimes de ódio, ao expor durante a luta tatuagens de teor neonazis.
No Brasil, um nacionalista de extrema-direita expos em suas redes sociais, um
ato de covardia, onde ele enforcava um mendigo que usava drogas em público durante o
dia, o agressor foi preso e responderá pelos crimes de formação de quadrilha, tentativa
de homicídio e racismo. E durante sua estadia na prisão o mesmo sofreu represálias e
agressões de outros presos. Assim, demonstrando a imoralidade que os ativistas
nacionalistas obtêm sob a sociedade.
O neonazismo não é exclusividade dos ignorantes no que diz respeita ao assunto,
mas também de estudantes de universidades consagradas pelo nível de ensino, onde
duas alunas foram atacadas por dois jovens neonazis por uma estarem usando um
broche com o símbolo comunista, assim originando as agressões verbais e
posteriormente físicas.
E, a partir deste ponto pode-se observar que a mídia não expõe as ações
neonazistas de acordo com os atos praticados, assim omitindo informações a sociedade.
Pois, o neonazismo é uma ação que fragiliza as classes sociais inferiores, onde as
políticas de acesso a serviços são escassas, portanto, as vítimas primárias são as crianças
e jovens fragilizados psicologicamente com desdenha política e dos extremas-direitas.
E, a mídia mundial também não evidencia ações neonazistas, que de acordo com
Szklarz (2014), mataram mais que o terrorismo, até o ano de 2014.
É válido ressaltar que, a sociedade tem acesso à história da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), e, portanto, conhece as atrocidades causadas por Hitler, em sua
época. Porém, desconhecem a presença dos ideais nazistas na atualidade, caracterizadas
pela discriminação por fatores étnico-raciais e culturais.
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CONCLUSÕES
Constatou-se que, após as Guerras Mundiais, do início do século XX, líderes
mundiais instituíram a ONU (Organização das Nações Unidas), para atribuição dos
direitos humanos, e manutenção da paz mundial.
Contudo, na década de 1970, o nazismo retorna à Europa, vinculado à ideologia
nacional-socialista. Assim, apesar de possuir a finalidade de conter e condenar os
ativistas neonazis, a ONU não exerce essa função efetivamente.
Os neonazistas são pessoas que possuem um caráter dualístico pois, no âmbito
social que lhes agradam, a violência é repudiada, mas nos grupos, é excitada e praticada
com naturalidade. Consequentemente, a alterar os princípios éticos e morais da
sociedade contemporânea.
Assim, pode-se observar que os indivíduos praticantes do neonazismo expõem
seus ideais em locais públicos, com o objetivo de explanar seus ideais, a afetar os
indesejados, e principalmente à alteração da formação discursiva e ideológica de jovens
promissores à cultura neonazi.
Portanto, pode-se considerar que, o neonazismo está presente na atualidade e em
contraposição, as classes sociais, econômicas e políticas dominantes, a incluir o poder
da mídia, principalmente da telecomunicação, evitam expor os episódios acontecidos,
uma vez que, esse contexto apresenta-se como realidade subjetiva, a lesar importantes
indivíduos hierárquicos socialmente, quando exposto.
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RESUMO: A avaliação no meio educacional envolve diversos públicos como gestores, docentes,
discente, pesquisadores, entre outros. Nessa vertente, as avaliações em larga escala como Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) podem contribuir em novas implantações e/ou
manutenção de políticas públicas educacionais. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar e
correlacionar os desempenhos nos componentes de formação geral e conhecimento específico dos
estudantes de Licenciatura em Educação Física no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). O estudo é de caráter correlacional, descritivo, de abordagem quantitativa. A amostra
estudada foi composta por 24,362 alunos de Instituições de Ensino Superior, sendo 6,516 (26,7%)
alunos da rede pública e 17,846 (73,3%) da privada. Em relação ao sexo dos participantes, 11,118
(45,6%) do sexo feminino e 13,244 (54,4%) do masculino, com média de idade de 27 anos (dp = 6,8).
Os dados foram coletados no banco de dados disponibilizados no Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A análise de dados foi realizada a partir da correlação
de Spearman. Conclui-se que os resultados entre as notas dos estudantes do curso de Licenciatura em
Educação Física apresentaram correlação positiva, consequentemente, infere-se que os alunos
obtiveram resultados positivos no desempenho de formação geral e conhecimento específico no
ENADE de 2014.

Palavras–chave: avaliação em larga escala, conhecimento, educação superior

PERFORMANCE IN GERENAL FORMATION AND SPECIFIC OF
DEGREE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION IN ENADE
ABSTRACT: The evaluation in the educational environment involves several public as
managers, teachers, students, researchers, and others. In this aspect, the large-scale
assessments as National Examination of Student Performance (ENADE) can contribute in
new deployments and / or maintenance of educational public policies. Thus, the aim of this
study was to analyze and compare the performance of the components of general and specific
training of Physical Education Degree students in the National Examination of Student
Performance (ENADE). The study is correlational character, descriptive and quantitative
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approach. The sample was composed by 24.362 students of higher education institutions, and
6,516 (26.7%) students from public and 17.846 (73.3%) of private. Regarding the sex of the
participants, 11,118 (45.6%) female and 13.244 sex (54.4%) were male, with a mean age of
27 years (SD = 6.8). Data were collected in the database available at the National Institute of
Educational Studies Anísio Teixeira (INEP). Data analysis was performed from the Spearman
correlation. We conclude that the results between the scores of students in the Bachelor's
Degree in Physical Education showed positive correlation, consequently, it appears that
students had positive results in the performance of general education and specific knowledge
in ENADE 2014.
KEYWORDS: large scale evaluation, knowledge, higher education
INTRODUÇÃO
O Discurso sobre a avaliação da educação no Ensino Superior causa muitas
inquietações que envolvem diversos públicos como gestores, docentes, discente,
pesquisadores etc., pois esse tema se mostra com grande complexidade, tanto no que se refere
à qualidade da educação quanto do ensino, ou seja, na maioria das vezes as avaliações servem
para tomada de decisões para melhoria da educação e/ou do ensino, bem como para
aprovações e reprovações (BERTOLIN; MARCON, 2015).
Dessa forma, A avaliação no meio educacional envolve diversos públicos como
gestores, docentes, discente, pesquisadores, entre outros. Nessa vertente, as avaliações em
larga escala como Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) podem
contribuir em novas implantações e/ou manutenção de políticas públicas educacionais
(SOUSA, 2014). Para isso, se faz necessário a confecção de instrumentos de avaliação
validados e fidedignos (VIANNA, 1976).
Tratando-se da Educação Física no âmbito escolar, após a Lei 9394/96, que a garante
como componente curricular obrigatório na Educação Básica, o Concelho Nacional de
Educação (CNE) junto a Câmara de Educação Superior (CES) asseguraram que o currículo
deve ofertar condições necessárias para uma formação básica sólida, preparando os estudantes
para enfrentar tanto os desafios específicos da área, quanto os que são resultados das
transformações sociais.
Desse modo, é sabido que, diferentes fatores como a condição sociocultural dos alunos,
infraestrutura da instituição de ensino, qualidade/titulação do corpo docente e outros podem
influenciar de forma positiva (notas igual ou superior à média) ou negativa (notas abaixo da
média) no desempenho dos estudantes (SANTOS, 2012).
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Nesse sentido, em 2004 foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES, a segurado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, sendo que, o
mesmo inclui o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudante (ENADE), esse
exame analisa se o aluno adquiriu os conhecimentos necessários para o mercado de trabalho,
objetivando o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes de acordo com
as Diretrizes Curriculares de cada curso.
Espera-se que além dos conhecimentos específicos para atuar em sua área, o aluno
adquira conhecimentos relacionados a assuntos mais gerais, que saiba refletir e se posicionar
diante de questões polêmicas. Diante disso, surge o seguinte questionamento: os estudantes de
Licenciatura em Educação Física apresentam bom desempenho em conhecimentos específicos
e em conhecimentos gerais?
Dessa forma, esse estudo objetivou analisar e correlacionar o desempenho dos
estudantes de Licenciatura em Educação Física no componente de formação geral e
conhecimento específico no ENADE. A importância de evidenciar supostas correlações no
desempenho entre esses dois componentes, se faz em razão de ambos, exercerem funções
primordiais na formação de futuros profissionais, bem como pela a existência de poucos
estudos que abordam essa temática na literatura científica.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo é de caráter correlacional, descritivo e de abordagem quantitativa (THOMAS;
NELSON; SILVERMAN, 2012). A amostra estudada foi composta por 24,362 estudantes de
Instituições de Ensino Superior do Brasil, nos quais participaram do ENADE de 2014, sendo
6,516 (26,7%) alunos da rede pública e 17,846 (73,3%) da privada. Em relação ao sexo dos
participantes, 11,118 (45,6%) do sexo feminino e 13,244 (54,4%) do masculino, com média
de idade de 27 anos (dp = 6,8).
Para coleta de dados utilizou-se o banco de dados do ENADE (2014) em forma de
microdados disponibilizados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para a comunidade acadêmica. O exame é composto por
40 questões, sendo elas discursivas (05 questões) e objetivas (35 questões) de múltipla
escolha, além de um questionário sobre a percepção da prova (09 questões). Com
componentes que diz respeito à formação geral com 10 questões divididas em 02 discursivas e
08 objetivas; conhecimento específico com 30 questões divididas em 03 discursivas e 27
objetivas.
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Foi utilizada na análise a nota em uma escala de 0 a 100, que é atribuída pelo INEP aos
candidatos. Utilizou-se de estatística descritiva (média e desvio padrão), e ainda, foi realizada
correlação (ρ de Spearman) entre as notas dos candidatos em formação geral e conhecimento
específico. Sendo considerados significativos os valores de p ≤ 0,05. Os dados foram
analisados no Statistical Package of Social Sciences (SPSS) versão 20.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Notoriamente, são poucos os estudos que tratam dessa temática, portanto, os resultados
serão apresentados e discutidos em função do objetivo do estudo. Nesse sentido, os alunos
obtiveram nos componentes de formação geral, média 51,33 (dp = 21,12) e de conhecimento
específico, média 46,42 (dp = 16,79). O coeficiente de correlação (ρ de Spearman) entre as
notas dos componentes de formação geral e conhecimento específico dos estudantes de
Licenciatura em Educação Física apresentaram correlação positiva (ρ = 0,41, p ≤ 0,05),
indicando que os resultados em formação geral estão associados aos resultados em
conhecimento específico, ou seja, que o bom desempenho em uma área influencia
positivamente em outra.
Tabela 2. Correlação entre as notas de formação geral e conhecimento específico.
Formação geral
Conhecimento
Ρ
específico
M (dp)
M (dp)

Sig.

Sexo
Masculino

53,20 (21,45)

45,38 (16,97)

0,43

p ≤ 0,05

Feminino

49,07 (20,49)

47,67 (16,49)

0,40

p ≤ 0,05

Tipo de Instituição
Pública
53,99 (21,03)
Privada
50,37 (21,07)

49,89 (17,62)
45,16 (16,29)

0,39
0,40

p ≤ 0,05
p ≤ 0,05

As correlações entre as notas de formação geral e conhecimento específico em cada
categoria (por sexo e tipo de escola) também apresentaram correlação positiva, mostrando
forte associação entre os desempenhos nos dois componentes. Dessa forma, a partir da
correlação evidenciada entre as questões de formação geral e conhecimento específico,
subtende-se que a formação acadêmica em uma dada área de conhecimento específico, nesse
caso, Licenciatura em Educação Física, também tem contribuído para uma visão geral de
mundo, e não somente de conteúdos técnicos/específicos de uma dada área. Desse modo,
quanto mais elevado for à correlação entre os dois componentes, maiores são as chances de
afirmar que tiveram uma formação interdisciplinar.
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De acordo com os objetivos das questões relacionadas à formação geral, nos quais estão
à capacidade do estudante analisar, organizar, sintetizar, criticar, deduzir etc. (INEP, 2014),
ver-se o quão é importante à aprendizagem dessas habilidades para a formação acadêmica,
levando em consideração que são habilidades que podem contribuir na assimilação dos
conhecimentos específicos e correlatos de uma determinada área do conhecimento e, por
consequência, obter influência em possíveis aplicações práticas na atuação profissional.
A avaliação em Instituições de Ensino Superior (IES) no que concerne a formação do
aluno se torna bastante complexa, sendo o comportamento e desempenho dos alunos fatores
determinantes para o funcionamento positivo do ensino, todavia, a perspectiva do aluno é de
suma importância. Dessa forma, Tondo et al. (2016) indagando sobre a perspectiva do
acadêmico em relação a formação acadêmica, concluíram que, os alunos se mostram
satisfeitos com o ensino e aprendizagem, no entanto, houve insatisfação com alguns aspectos
fornecidos pelo curso. Vale salientar que a avaliação em larga escala proporciona maior
confiabilidade aos resultados.
Nesse viés, questões avaliativas da educação e a qualidade de ensino, em suma, diz
respeito aos coordenadores das Instituições de Ensino Superior. Castro et al. (2016) ressaltam
que a percepção de coordenadores em relação ao ENADE se mostraram de maneira positiva,
porém, há criticas a cerca do exame como o uso dos resultados para ranquear as IES e a
obrigatoriedade da realização das provas pelos alunos.
A partir dos resultados elencados, esse estudo se enquadra na linha de investigação
sugerida por Sousa, Sobral e Trompieri Filho (2015) em relação ao Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), no qual os autores apontam para estudos que busquem analisar
características dos itens/componentes do ENEM, no entanto, o presente estudo foi realizado
no ENADE, buscando analisar e correlacionar às notas (componentes de formação geral e
conhecimento específico) dos alunos, ou seja, as características dos componentes relacionadas
ao desempenho.
Corroborando, Pinheiro et al. (2013) em estudo com graduandos buscando identificar
habilidades cognitivas demandadas no/pelo ENADE sob a perspectiva da taxonomia de
Bloom, ressaltaram que os componentes não demandaram maior nível cognitivo. Com isso,
os docentes no Ensino Superior poderiam desenvolver os processos cognitivos na sua prática,
uma vez que, o desempenho dos estudantes também contribui para o conceito (nota) da
instituição.
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Contudo, os resultados desse estudo proporcionam subsídios para IES direcionarem
olhares para o desenvolvimento na prática, pois assim tanto o desempenho dos estudantes
podem se apresentarem de maneira positiva como o conceito das IES.
CONCLUSÕES
Conclui-se que, os resultados (correlação) entre as notas dos estudantes do curso de
Licenciatura em Educação Física apresentaram correlação positiva, consequentemente,
propõem-se que os alunos obtiveram resultados positivos no desempenho de formação geral e
conhecimento específico no ENADE de 2014, sem distinção entre o sexo e tipo de instituição.
Ademais, com esse estudo espera-se ter contribuído com a avaliação educacional. Visto
que, esses resultados podem/poderão fornecer influência para parâmetros em tomadas de
decisão no que diz respeito à melhoria da qualidade de ensino. Destacam-se a importância de
novos estudos que tenham como objetivo evidenciar i) quais fatores podem influenciar no
desempenho dessa relação nos alunos do curso de Licenciatura em Educação Física, ii) o
desempenho dos estudantes de Licenciatura em Educação Física de IES públicas e privadas
no ENADE e iii) o desempenho dos estudantes de Licenciatura em Educação Física em todas
as edições do ENADE e compará-las. Desse modo, uma vez usufruídos corretamente, os
resultados poderão contribuir de forma significativa na formação desses futuros profissionais.
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RESUMO: As últimas avaliações feitas pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e da Prova Brasil, têm apontado índice
insatisfatório na aprendizagem matemática na maioria das escolas do país. Este artigo é um
recorte do projeto de pesquisa “Desenvolvimento de oficinas de matemática a partir do uso de
materiais didáticos manipuláveis em uma turma do 9º ano do ensino fundamental” do
Programa Institucional de Bolsas de Extensão Tecnológica - PIBEX, o qual tem por proposta
desenvolver oficinas de matemática em uma turma do 9º ano da Escola Municipal Elizeu de
Oliveira (EMEO), situada em Itabaiana, utilizando os materiais didáticos manipuláveis
produzidos no projeto de pesquisa “Laboratório de Ensino de Matemática (LEM): um
ambiente para a aprendizagem da matemática a partir do uso de materiais didáticos
manipuláveis” aprovado pelo programa PIBIC JR. (Edital 7/2014/PROPEX/IFS). A
supracitada escola também apresentou índice insatisfatório nas últimas avaliações feitas pelo
MEC. Dessa forma, buscamos aproveitar os materiais didáticos produzidos pelo projeto de
pesquisa para desenvolver atividades experimentais com a turma em questão, contribuindo
assim para o raciocínio lógico e científico, imprescindível para a formação do conhecimento
discente e como mecanismo de aquisição de saberes para melhorar o desempenho nos
indicadores nacionais. Portanto, a proposta desta comunicação é apresentar parte dos dados do
projeto “Desenvolvimento de oficinas de matemática a partir do uso de materiais didáticos
manipuláveis em uma turma do 9º ano do ensino fundamental” com base na análise de
resultados obtidos a partir do desenvolvimento da oficina “Desafios Lógicos” que visava, por
meio de jogos matemáticos e desafios lógicos, desenvolver o senso crítico dos alunos e
estimular o prazer por essa ciência.
Palavras–chave: ações pedagógicas, educação básica, laboratório de ensino de matemática

LOGICAL
REASONING
DEVELOPMENT
FROM
THE
EDUCATIONAL USE OF MATERIALS MANIPULABLE IN A CLASS
OF EDUCATION 9 YEAR MANDATORY
ABSTRACT: The latest assessments made by the Ministry of Education (MEC), through the
Basic Education Development Index (IDEB) and Proof of Brazil, have shown unsatisfactory
rate in mathematics learning in most schools in the country. This article is an excerpt of the
research project "Math workshops Development from the use of manipulatives teaching
materials in a class of 9th grade of elementary school" of the Institutional Program of

Artigos

Ciências Humanas

13209

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Technological Extension Bags - PIBEX, which has a proposal to develop math workshops in
a class of 9th grade of the School Elizeu de Oliveira (EMEO), located in Itabaiana, using
manipulatives teaching materials produced in the research project "mathematics Teaching
Laboratory (LEM): an environment for learning mathematics from the use of manipulatives
teaching materials "approved by PIBIC JR program. (Notice 7/2014 / PROPEX / IFS). The
aforementioned school also showed unsatisfactory index in recent assessments made by MEC.
Thus, we seek to take advantage of the teaching materials produced by the research project to
develop experimental activities with the class in question, thus contributing to the logical and
scientific reasoning, essential for the formation of students' knowledge and how knowledge
acquisition mechanism to improve performance the national indicators. Therefore, the
purpose of this communication is to present part of project data "Math workshops
Development from the use of manipulatives teaching materials in a class of 9th grade of
elementary school" based on the analysis of results from the workshop development "logical
challenges" aimed, through mathematical games and logical challenges, develop critical
thinking of students and stimulate pleasure by this science.
KEYWORDS: educational activities, basic education, teaching math lab
INTRODUÇÃO
O baixo desempenho nas avaliações e o nos indicadores educacionais da maioria dos
estudantes na disciplina de matemática em todas as séries da Educação Básica tem
preocupado toda a comunidade científica e escolar. As dificuldades dos alunos em
compreender conceitos matemáticos ou resolver problemas dessa ciência, por vezes, é motivo
de baixo estima. Alguns estudantes, inclusive, desistem da escola ou de cursar profissões
como engenharias, por exemplo, porque reconhecem suas limitações com os cálculos. A
matemática, neste caso, acaba sendo um fator determinante para evasão e/ou repetência do
alunado (LORENZATO, 2010).
O MEC, por meio da Prova Brasil que avalia a qualidade do ensino nas redes públicas
nas áreas de Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática, tem registrado ao longo dos últimos
anos o insucesso dos estudantes e, consequentemente das escolas, no aprendizado de
matemática em todo o país.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)43 tem
apontado o baixo aproveitamento dos alunos nessa ciência por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)44. Em 2013, quando foi calculado pela última

43

O Inep é um instituto vinculado ao MEC que promove estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema
Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a
área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade. (Fonte: www.inep.gov.br).
44
O Ideb foi criado em 2007, pelo Inep e tem por objetivo medir a qualidade do aprendizado nacional e
estabelecer metas para a melhoria do ensino. Para fazer os cálculos, o Inep se baseia no aprendizado dos
alunos em português e matemática, segundo a Prova Brasil, e no fluxo escolar que é a taxa de aprovação.
(Fonte: http://ideb.inep.gov.br).
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vez, o Ideb mostrou que, no anos finais do Ensino Fundamental, nenhuma escola pública
atingiu a meta para aquele ano.
Diante desse quadro, estudiosos buscam alternativas que proporcionem melhorias no
ensino e na aprendizagem dessa ciência (POLYA, 2006; SMOLE et. al., 2008;
LORENZATO, 2010; TURRIONI, et. al., 2012; RÊGO et. al., 2012; PASSOS, 2012). Entre
outras alternativas, está o uso de materiais didáticos manipuláveis como forma de auxiliar o
ensino de matemática, como defende Turrioni et. al. (2012, p. 61):
O material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a
observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é
fundamental para o ensino experimental e excelente para auxiliar o aluno na
construção de seus conhecimentos.

É relevante pensar que alguns estudantes não gostam de Matemática porque, dentre
outros fatores, não tiveram a oportunidade de estudar essa ciência por meio de metodologias
diferenciadas e/ou de aulas mais atrativas, como por exemplo o ensino de Geometria com o
uso de sólidos geométricos. Ou ainda, por meio de jogos educativos que despertam o
raciocínio lógico e de vídeos didáticos que retratam um pouco da história da Matemática ou
abordam a aplicação dessa ciência em situações cotidianas.
Nesse contexto, ter um espaço permanente na escola como um Laboratório de Ensino
de Matemática (LEM) por meio do qual professores e alunos possam desenvolver atividades
educativas que utilizam materiais didáticos manipuláveis é mais que essencial. A construção
de um LEM nas escolas é defendida por Rêgo et. al. (2012, p. 41):
O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) em uma escola constitui um
importante espaço de experimentação para o aluno e, em especial, para o professor,
que tem a oportunidade de avaliar na prática, sem as pressões do espaço formal
tradicional da sala de aula, novos materiais e metodologias.

O LEM é um espaço que pode ser usado para expor trabalhos feitos pelos alunos,
curiosidades matemáticas, problemas interessantes, além de servir para armazenar materiais
utilizados nas aulas. Enfim, um espaço onde o estudante e/ou visitante desperte um olhar de
curiosidade sobre as maravilhas dessa disciplina. Um ambiente onde o professor pode
planejar e desenvolver ações pedagógicas que visam à melhoria do ensino e da aprendizagem
matemática.
[...] o LEM, nessa concepção, é uma sala-ambiente para estruturar, organizar,
planejar e fazer acontecer o pensar matemático, é um espaço para facilitar, tanto ao
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aluno como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e
concluir, enfim, aprender e principalmente aprender a aprender (LORENZATO,
2012, p. 7).

Além disso, o LEM pode desempenhar um papel importante para a formação do
professor, como destaca Passos (2012, p. 90):
[...] considero que o LEM é mais que um lugar. É um ambiente que propicia às
crianças, aos futuros professores e aos professores formadores um conjunto de
explorações e investigações matemáticas com o propósito de descobrir alguns
princípios matemáticos, padrões, regularidades.

O presente artigo tem por objetivo apresentar parte dos dados do projeto
“Desenvolvimento de oficinas de matemática a partir do uso de materiais didáticos
manipuláveis em uma turma do 9º ano do ensino fundamental” com base na análise de
resultados obtidos a partir do desenvolvimento da oficina “Desafios Lógicos” que visava, por
meio de jogos matemáticos e desafios lógicos, desenvolver o senso crítico dos alunos e
estimular o prazer por essa ciência.
MATERIAL E MÉTODOS
A proposta do projeto “Desenvolvimento de oficinas de matemática a partir do uso de
materiais didáticos manipuláveis em uma turma do 9º ano do ensino fundamental” foi de
desenvolver oficinas de matemática em uma turma do 9º ano da Escola Municipal Elizeu de
Oliveira localizada em Itabaiana. Para tanto, utilizamos os materiais didáticos manipuláveis
produzidos e/ou adquiridos no projeto de pesquisa “Laboratório de ensino de matemática: um
ambiente para a aprendizagem da matemática a partir do uso de materiais didáticos
manipuláveis” aprovado pelo programa PIBIC JR. (Edital 7/2014/PROPEX/IFS).
A motivação para o desenvolvimento do trabalho na supracitada instituição veio do fato
de que, em 2013, a escola obteve um dos piores resultados no Ideb nos anos finais do Ensino
Fundamental. E, nesse mesmo ano, o desempenho na Prova Brasil, na série do 9º ano na área
de matemática, ficou aquém do observado nas escolas municipais e estaduais de Itabaiana,
conforme mostra a tabela na Figura 1.
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45

Figura 1. Resultados da EMEO na Prova Brasil. Inep, 2013.

Além disso, tínhamos o objetivo de aproveitar os materiais já produzidos e/ou
adquiridos pelo projeto de pesquisa para desenvolver atividades que pudessem contribuir para
melhorias no aprendizado de matemática de alunos da turma envolvida.
Os materiais que pretendíamos utilizar nas oficinas foram: discos e tábuas evolvendo
frações, baralho algébrico abordando os produtos notáveis e fatoração, Torre de Hanói,
Tangram, sólidos geométricos, disco de sinais, jogo da memória sobre geometria plana, tábua
com o Teorema de Pitágoras e desafios lógicos.
De posse desses materiais, inicialmente planejamos junto com o professor da turma,
atividades que pudessem ser desenvolvidas nas oficinas de maneira a instigar nos alunos uma
postura diferenciada frente aos conteúdos matemáticos e suas aplicações nas diversas áreas do
conhecimento. Assim sendo, duas oficinas foram realizadas: Desafios Lógicos e Frações.
A primeira foi desenvolvida duas vezes, pois, quando iniciamos nossas atividades, a
escola estava terminando o ano letivo de 2015. Assim, continuamos nosso trabalho em outra
turma do 9º ano dessa mesma unidade escolar, porém do ano letivo de 2016. A duração média
de cada oficina foi de duas horas/aula.

45

Fonte: http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br.
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A oficina “Desafios Lógicos” abordou problemas matemáticos com o uso de jogos e
desafios lógicos impressos ou feitos com MDF, garrafas pet ou mesmo palitos de churrasco
que exigiam interpretação lógica e criativa.
Na oficina “Frações” discutimos o conteúdo matemático de frações. Para tanto,
utilizamos os discos subdivididos em frações e as tábuas coloridas e de medidas diferentes.
Como os discentes do 9º ano já estudaram frações, inicialmente, aplicamos alguns exercícios
abordando esse conteúdo. Depois, trabalhamos conceito, comparações e operações como
adição e subtração desse conteúdo com os materiais citados. Por fim, pedimos para que os
alunos refizessem a atividade proposta inicialmente com o objetivo de comparar os resultados
obtidos.
As atividades foram acompanhadas pelo professor pesquisador que observava o
envolvimento dos alunos e a eficiência da metodologia aplicada. Ao término de cada oficina,
pedimos aos estudantes e ao professor da turma que respondessem a um questionário de
avaliação das atividades, deixando claro a preservação e anonimato das informações
prestadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta nesse tópico é relatar o desenvolvimento da oficina “Desafios Lógicos”
desenvolvida na turma do 9° ano do ano letivo de 2015 da EMEO. Logo, nessa oficina
reunimos algumas atividades utilizando materiais didáticos manipuláveis que auxiliassem os
alunos no raciocínio lógico e na organização de dados e tomadas de decisões frente aos
desafios matemáticos. O tangran, a torre de Hanói, o quadrado mágico e outros desafios
feitos com o uso de palitos de churrasco, garrafas pet ou impressos em papel A4 foram as
atividades desenvolvidas nessa oficina como ilustra a Figura 2.

Figura 2. Imagem dos desafios torre de Hanói e Tangram. EMEO, 2015.
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O objetivo de iniciarmos as oficinas do projeto com desafios lógicos foi de desenvolver
atividades que tirassem os alunos da rotina de aulas tradicionais de matemática, onde o aluno,
geralmente, fica limitado a resolver problemas do livro didático do tipo “calcule”. Esses
problemas, muitas das vezes, são baseados em um conceito específico de matemática e
utilizam fórmulas prontas o que limita o discente.
As atividades da oficina tinham como principal objetivo estimular o pensamento crítico
e independente do aluno, pois exigia dele uma maior investigação do problema e organização
de informações, baseadas não apenas em conceitos matemáticos mas também em dados
diversos, para se chegar a uma solução. Assim, buscava-se criar um ambiente onde o aluno
pudesse de maneira criativa e independente encontrar uma solução para o desafio. Essa busca,
nesse caso, tornava-se mais interessante pelo fato de o aluno utilizar materiais manipuláveis.
Como foi o caso do desafio “A troca de líquidos” citado como um dos mais interessantes
pelos investigados.
CONCLUSÕES
De acordo com o desenvolvimento da referida oficina, pudemos observar que a prática
de atividades lúdicas desperta o interesse dos alunos pela matemática, tornando-os mais
confiantes para enfrentar situações problemas dessa ciência e de outras áreas do
conhecimento, contribuindo assim para a formação geral do discente. Tais atividades,
motivam o aluno na busca e na superação de desafios matemático que lhe são impostos,
desenvolvendo com isso habilidades, como raciocínio lógico, tomada de decisão, trabalho em
grupo, debate e proposição de soluções.
Portanto, espera-se que o desenvolvimento das demais etapas do projeto de pesquisa
tenha estimulado professores da área a reproduzir trabalhos semelhantes com os alunos,
colaborando, portanto, para a prática docente e também para o ensino e a aprendizagem dos
discentes. Além disso, espera-se que o projeto também tenha contribuído para elevar o
rendimento dos alunos envolvidos na disciplina em questão, melhorando consequentemente o
Ideb da escola.
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RESUMO: O trabalho em tela é fruto de um projeto de pesquisa cujo objetivo principal é
investigar a dissociação aparente entre o discurso de desenvolvimento e sua real concretização
no âmbito interno e regional das cidades pequenas, visando a identificação de suas
peculiaridades na configuração das redes urbanas regionais. Aplicando o método hipotético
dedutivo, aderindo à ideia de que na natureza, bem como na sociedade, o todo formado é fruto
da indissociabilidade de suas partes constituintes, propõe-se o estudo do desenvolvimento na
cidade de Esperança-PB, situada no Agreste paraibano, uma vez que esta representa, em suas
dinâmicas socioespaciais, os dilemas e contradições do desenvolvimento em cidades
pequenas. Nesta unidade, são discutidos os fundamentos teóricos que guiarão a análise
empírica, sendo importante sua apresentação haja vista o enriquecimento do método, bem
como a solidificação da temática da pesquisa. Como resultados parciais, tem-se verificado,
por um lado, a amplitude científica do tema, especialmente perante a contribuição de ciências
humanas, como a Geografia, a Economia, a Ciência Política e a Sociologia. Por outro lado, a
necessidade de renovação das bases teórico-conceituais sobre cidades pequenas, tendo em
vista a complexidade que o tema desenvolvimento exige ao estudar-se sua relação com a
configuração e função socioespacial de tais cidades na rede urbana regional, desperta, no bojo
nas pesquisas sociais dos Institutos Federais a necessidade de compreender as cidades
pequenas, sobretudo, pela lógica de desenvolvimento que insere a educação técnica no
discurso associado à expansão de novas redes de conhecimento para cidades pequenas no
interior do Brasil.
Palavras–chave: cidades, espaço, redes urbanas, urbanização

DEVELOPING CITIES SMALL: THE HOPE CASE, PARAÍBA STATE INITIAL INDICATIONS
ABSTRACT: The work on display is the result of a research project whose main objective is
to investigate the apparent dissociation between the development of speech and its actual
implementation in the domestic and regional small towns in order to identify their
peculiarities in the configuration of regional urban networks. Applying the hypothetical
deductive method, adhering to the idea that in nature and in society, all formed results from
the inseparability of its constituent parts, it is proposed to study the development in the City
of Esperança-PB, located in Paraiba Agreste, since this is in their socio-spatial dynamics, the
dilemmas and contradictions of development in small towns. In this unit, the theoretical
foundations are discussed that will guide the empirical analysis, it is important to your
presentation in view of the enrichment method and the solidification of the theme of research.
As partial results, there has been, on the one hand, the scientific scope of the topic, especially
before the contribution of human sciences, such as geography, economics, political science
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and sociology. On the other hand, the need for renewal of the theoretical and conceptual bases
on small towns, given the complexity of the subject development requires the study is its
relationship with the configuration and socio-spatial function of such cities in regional urban
network, awakens in bulge in social research of the Federal Institutes need to understand the
small towns, especially the logic of development that places the technical education in speech
associated with the expansion of new knowledge networks to small towns in the interior of
Brazil.
KEYWORDS: cities, space, urban networks, urbanization
INTRODUÇÃO
As cidades pequenas exercem papel secundário nas decisões inerentes ao
funcionamento da rede urbana. Vê-se, contudo, que nos últimos decênios tais cidades têm
sido incorporadas por processos de modernização da rede urbana e dos fluxos que por ela
expandem o modo de produção capitalista. Este processo tem recebido de forma indistinta às
suas variantes a denominação de desenvolvimento, sobretudo, quando marcada pela difusão
de instrumentos técnicos de comunicação, transporte e logística, bem como pela
implementação de verdadeiras próteses num espaço sempre reproduzido mediante novas
engenharias voltadas à reprodução das relações sociais e produção econômica. Em que
medida estes processos ilustram o desenvolvimento? O que se interpõe entre o campo teórico
e prático por desenvolvimento? E até que ponto o ideal de desenvolvimento não vem sendo
trajado por aspectos singularmente econômicos e estruturais?
Atualmente

e

especificamente

nos

exíguos

espaços

citadinos

do

mundo

subdesenvolvido, nos quais se adensam parcelas significativas da população mundial, tem-se
verificado o drama, semiperiódico, porém endêmico, dos viventes assolados por crises
ambientais, políticas e econômicas. Este quadro tem sido materializado no decorrer da história
em países subdesenvolvidos, cuja soma de desigualdade social e formas de ocupação não
planejadas dos recursos naturais, determina fortes contradições e conflitos na configuração
espacial das sociedades. Países, como o Brasil, possibilitam-se o estudo destas contradições
em cidades pequenas, cuja funcionalidade na rede urbana é fadada a posições políticas e
econômicas periféricas, conforme cada escala de relação econômica e social que se verifica,
as possibilidades de drásticos períodos de crise intensificados por fatores ambientais como
falta de água, poluição, crises de saúde pública, de empregos e até de isolamento econômico
produtivo podem ser amplificadas.
O trabalho em tela é fruto de um projeto de pesquisa cujo objetivo principal é investigar
a dissociação aparente entre o discurso de desenvolvimento e sua real concretização no
âmbito interno e regional das cidades pequenas, visando a identificação de suas peculiaridades
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na configuração das redes urbanas regionais. Propõe-se o estudo do desenvolvimento na
cidade de Esperança-PB, situada no Agreste paraibano, uma vez que esta representa, em suas
dinâmicas socioespaciais, os dilemas e contradições do desenvolvimento em cidades
pequenas. Nesta unidade, são discutidos os fundamentos teóricos que guiarão a análise
empírica, sendo importante sua apresentação haja vista o enriquecimento do método, bem
como a solidificação da temática da pesquisa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para este trabalho, adotou-se o método hipotético dedutivo46, dirigido por uma linha de
raciocínio crítica e sistêmica, aderindo à ideia de que na natureza, bem como na sociedade, o
todo formado é fruto da indissociabilidade de suas partes constituintes, tal como explicam
Ab’Sáber (1969, 1994), Tricart (1977, 1992), Sotchava (1978), Ross (1995, 2006), Bertrand
(1968) e Monteiro (2001)47. Justifica-se a escolha do método em face das transformações
ocorridas durante o século XX, as quais demandam modelos de análise integrada, visando
contemplar as relações de interdependência entre fatores físicos ambientais e as atividades
humanas. Além disso, concebe-se como categorias de análise disjuntiva e consorciada para o
estudo do espaço intra e inter urbano as categorias propostas por Santos (2012), forma,
função, estrutura e processo.
Para execução do método, elencam-se técnicas empíricas que, segundo Severino
(2007), devem ser concernentes ao primeiro. Essas técnicas são dispostas a seguir: a) Revisão
bibliográfica sobre cidades pequenas e desenvolvimento para constituir o arcabouço teórico
da pesquisa; b) Levantamento de documentos institucionais públicos municipais, estaduais e
federais e de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, que
permitam a delimitação política e institucional do desenvolvimento; c) Análise de campo para
coleta de fotografias, observação in loco, levantamento cartográfico e de informações
secundárias em órgãos municipais, estaduais e federais para caracterização da organização do
espaço e do quadro de desenvolvimento municipal; d) Produção de iconografias
representativas da relação entre desenvolvimento e cidades pequenas a partir dos dados
secundários e da análise da organização espacial da cidade pesquisada.

46

Ainda sobre a pesquisa que este trabalho ilustra, a mesma tem natureza qualitativa e suas fontes de informação
para abordagem do objeto são, especialmente, a bibliográfica, documental e de observação campo. Trata-se,
quanto aos objetivos, de uma pesquisa explicativa, uma vez que, além de registrar e analisar processos busca
identificar suas causas e consequências (SEVERINO, 2007).
47
Apesar destes autores não focarem a questão urbana em seus trabalhos, tem sido notória a relevância destes em
termos de contribuição teórica, para os estudos atuais que se voltam à análise do espaço urbano.
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A cidade analisada será Esperança, localizada no estado da Paraíba, mesoregião do
Agreste Nordestino (Figura 1). Esta cidade tem passado nas últimas décadas por
transformações em sua estrutura urbana, especialmente no que tange à articulação com redes
urbanas através da expansão dos sistemas técnicos de rodovias estaduais e federais, sistemas
de comunicação por meio do rádio, TV, internet e outros aparatos de informatização e difusão
de conhecimento.

Figura1. Localização do município de Esperança no Agreste paraibano. Fonte: AESA, 2016.
Este estudo vislumbra compreender as lacunas do discurso de desenvolvimento em
pequenas cidades, como Esperança, cuja instabilidade política e econômica se faz
pronunciada na manutenção dilemas e contradições sociais, ambientais, políticas e
econômicas. No caso da cidade em destaque (Figura 2), localizada na região natural do brejo
paraibano, sua polaridade restringe-se ao grupo de municípios vizinhos, tendo em vista a
importância do comércio local e a atuação de alguns agentes sociais econômicos, como a
distribuidora Almeida, com influência trans estadual.
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Figura 2. Imagem de satélite da cidade de Esperança (sede municipal), estado da Paraíba.
Fonte: Google Earth (adaptado), 2016.
Atualmente o município apresenta novos fluxos de polaridade com a instalação de um
Campus do Instituto Federal da Paraíba, o que pode contribuir para uma nova funcionalidade
desta cidade dentro da rede urbana regional, bem como para a compreensão de como cidades
pequenas são inseridas na esteira de transformações contraditórias do desenvolvimento,
sobretudo, pela inserção da educação técnica no discurso associado à expansão de novas redes
de conhecimento.
.
REVISÃO DA LITERATURA
De acordo com Sposito e Silva (2013) as cidades pequenas vêm tendo seu espaço no
cenário acadêmico, mas exercem papel secundário nas decisões inerentes ao funcionamento
da rede urbana. Vê-se, contudo, que nos últimos decênios tais cidades têm sido incorporadas
por processos de modernização da rede urbana e dos fluxos que por ela expandem o modo de
produção capitalista (CORRÊA, 1999). Este processo tem recebido de forma indistinta às suas
variantes a denominação de desenvolvimento, sobretudo, quando marcada pela difusão de
instrumentos técnicos de comunicação, transporte e logística, bem como pela implementação
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de verdadeiras próteses num espaço sempre reproduzido mediante novas engenharias voltadas
à reprodução das relações sociais e produção econômica.
As cidades pequenas caracterizam-se pelas “dimensões espaciais, o número de
habitantes, a pouca diversidade de funções urbanas, a dependência de uma centro maior, a
temporalidade lenta, a relação com a vida rural e a proximidade entre as pessoas”
(GONÇALVES, 2005, p.199 apud COUTINHO, 2011, p. 88). Como num tabuleiro de
xadrez, estas cidades podem se tornar áreas interessantes ou estranhas ao capital, a depender
das reais condições oferecidas pela conjuntura espacial que varia no tempo em consonância às
técnicas disponíveis e sua ligação aos meios de produção, matérias primas e material humano
(consumidor e produtor) disponíveis. Logo, são as cidades pequenas impulsionadas a um
crescimento de padrão externo e, raramente, com preocupações socioambientais. O resultado
desta dissonância é o surgimento de conflitos, ainda que potenciais. Trata-se também de uma
evidência da contraditória relação entre o interno e o externo. Santos (2012, p. 103 – 104)
esclarece a noção de interno e externo.
O processo de evolução da totalidade do espaço dependente ou de uma de suas
frações supõe um confronto, às vezes um conflito, entre fatores externos e internos.
Trata-se de fatores externos ou internos ao país, à região, ao lugar. Desse modo,
externo não é forçosamente exterior, exceto quando a escala de estudo ou da
variável é o país tomado com um todo. Quando se trata, por exemplo, de um lugar
pequeno ou grande, o externo é dado pela região, pelo Estado, pela Nação. Quanto
ao interno, sua dimensão varia também com a escala de análise adotada. Mas sua
definição pode ser dada como sendo a do conjunto de variáveis tal qual estão
presentes na área em questão.

Assim, a cidade pequena é entendida como um núcleo da produção capitalista
globalizada. A depender de seu papel na hierarquia urbana (que não é estático), tem uma
função definida pela e para produção (CORRÊA, 1999). A partir de sua história recente, o
espaço urbano contraditoriamente globalizado é cada vez mais “integrado”, no que tange à
produção ditada pelo e para o lucro, e “fragmentado” do ponto de vista social às classes mais
exploradas (SANTOS, 2007). Esta contradição fica explícita ao analisar o espaço, conforme
propõe Santos (2012), bem como ao verificar as formas de espacialidade dos processos de
desenvolvimento.
Todavia, com base nas limitações que as políticas de desenvolvimento têm apresentado
no Brasil, em especial nas cidades, questiona-se que desenvolvimento é capaz de fragmentar
ao invés de integrar? Neste sentido, a noção de desenvolvimento reproduzida no discurso
político é posta em xeque. Haverá desenvolvimento sem qualidade de vida para todos e sem,
minimamente, as condições de construção de uma cidadania efetiva e socializada? De acordo
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com Silva (2008, p. 16-17) “após a inclusão do desenvolvimento sustentável, na pauta de
discussão dos fóruns mundiais da década de 1970, o tema era tratado, até meados de 1980
como uma composição das dimensões econômica, social e ambiental”. Sachs (1986) propôs
mais duas dimensões: a espacial e a cultural. Ele defende que além de respeitar e analisar as
relações entre o urbano e o rural, é preciso identificar os valores culturais deste processo.
Amaral e Ri (2011, p. 139), por sua vez, dizem que dizem
O desenvolvimento é um fenômeno com dimensão histórica. Cada economia
enfrenta problemas que lhe são específicos, não há como afirmar que existem fases
de desenvolvimento, na qual passam todas as sociedades seguindo os moldes da
industrialização europeia. No contexto histórico em que surgiu a ideia de
desenvolvimento, este implica na reparação das desigualdades passadas, criando
uma conexão incapaz de preencher um abismo civilizatório entre a antiga metrópole
e a antiga periferia colonial, entre as minorias ricas modernizadas e a maioria ainda
atrasada e exausta dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento trás consigo a
promessa de tudo, a modernidade inclusiva pela mudança estrutural.

Com base nestes aportes, verifica-se a necessidade de contrapor a noção do discurso de
desenvolvimento com a realidade e seus fatores principais, quais sejam, o econômico, o
ambiental, o cultural e o espacial. Soma-se a estes, o fator político, tendo no conjunto destes
fatores uma proximidade ao todo social. Apesar de conceber o conceito de desenvolvimento
sustentável como uma “redundância necessária”, tentar-se-á seguir a proposta de Silva (2008)
e Sachs (1986), com vistas a investigar que desenvolvimento se materializa em pequenas
cidades, identificando seu reflexo sobre o processo de vulnerabilidade socioambiental.
Ainda sobre este tema, frisa-se que segundo as Nações Unidas (PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2010), o crescimento das cidades
significa que elas serão responsáveis por prestar serviços, como: educação e habitação
acessíveis, água potável e comida, ar limpo, um ambiente livre do crime e transporte eficiente.
A tendência em relação à urbanização tem enormes implicações nos esforços para reduzir a
pobreza, gerir recursos naturais, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.
No entanto, cidades apresentam problemas limitantes para os desafios mundiais, tais como:
congestionamento, infraestrutura declinante, falta de fundos para serviços básicos e escassez
de habitação adequada.
Assim sendo, verifica-se nas cidades pequenas a possibilidade de reversão do quadro,
ou pelo menos, de desaceleração do ritmo de crescimento urbano insustentável que existe.
Isto implica a revisão das propostas de desenvolvimento que, à mercê do que propõem, Têm
consolidado a continuidade dilemas e contradições sociais, inclusive no âmbito inter e
intraurbano adjacente às cidades pequenas brasileiras. Sua análise é, pois, necessária para a
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geografia urbana que se espera no futuro, bem como para a garantia da qualidade de vida das
populações residentes em cidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lema quase publicitário do desenvolvimento tem-se efetivado em países como o
Brasil como verdadeiro dilema, uma vez que, o mesmo se materializa através de políticas
paradoxas que, apesar de promover dinâmicas de crescimento econômico em áreas distintas
do espaço nacional, mantêm os eixos de controle sobre as mesmas bases socioespaciais.
Tais contextos não se encontram restritos às grandes cidades. Acredita-se, inclusive,
que seja fora das grandes cidades onde o problema tende a ser mais tenaz, dadas as parcas
condições de gestão e políticas disponíveis em cidades de porte médio e pequeno. Cita-se
ainda os conflitos entre as esferas administrativas do poder, quais sejam, federal, estadual e
municipal, os quais tendem a se tornar mais efetivos nas realidades locais dos municípios.
O desenvolvimento teórico da pesquisa também tem provocado o olhar para o bojo das
pesquisas sociais dos Institutos Federais, devido a peculiar relevância de compreender as
cidades pequenas pela lógica de desenvolvimento que insere a educação técnica no discurso
associado à expansão de novas redes de conhecimento para cidades pequenas no interior do
Brasil, sendo este um aspecto a ser verificado empiricamente.
Considerando estes elementos, tem-se realizado o estudo do desenvolvimento em
cidades pequenas. Até aqui se verificou, por um lado, a amplitude científica do tema,
especialmente perante a contribuição de ciências humanas, como a Geografia, a Economia, a
Ciência Política e a Sociologia. Por outro lado, a necessidade de renovação das bases teóricoconceituais sobre cidades pequenas, tendo em vista a complexidade que o tema
desenvolvimento exige ao estudar-se sua relação com a configuração e função socioespacial
de tais cidades na rede urbana regional.
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RESUMO: A origem dos direitos sociais vem da Carta Magna e tem como objetivo o
nivelamento das desigualdades existentes em nosso país. O Artigo 5º e 6º da Constituição
Federal do Brasil (CFB) dispõe que todos são iguais perante a lei, não havendo distinção, de
nenhuma natureza, aos brasileiros e estrangeiros que residem no País e mostram os direitos
relacionados à garantia de melhores qualidades de vida aos mais fracos, com a finalidade de
diminuir as desigualdades sociais. No Brasil, a pobreza não é resultado de falta de recursos,
mas sim, da má distribuição deles. Tendo em vista que é um país rico com um dos maiores
índices de desigualdade do mundo. O objetivo deste trabalho foi analisar os níveis de
desigualdade social entre as Regiões Administrativas do município de Natal, Rio Grande do
Norte. A pesquisa é caracterizada como exploratório-descritiva. Utilizou-se como instrumento
de coleta de dados questionário online com questões de múltiplas escolhas. Os resultados
revelaram que as diferenças sociais e econômicas entre as Regiões Administrativas estão
presentes e são perceptíveis pelos entrevistados. A Região Leste em comparação com as
demais Regiões foi avaliada como a mais privilegiada e beneficiada pelo Poder Público. As
principais diferenças entre as Regiões foram na infraestrutura, segurança e saúde.
Palavras–chave: capitalismo, estratificação social, direitos humanos, igualdade de classes,
renda salarial

SOCIAL INEQUALITY IN CAPITAL OF RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT: The origin of social rights comes from the Constitution and aims at leveling
the existing inequalities in our country. Article 5 and 6 of the Federal Constitution of Brazil
(CFB) provides that all are equal before the law, without distinction of any kind, to Brazilians
and foreigners residing in the country and show the rights related to the guarantee of the best
qualities of life the weakest, in order to reduce social inequalities. In Brazil, poverty is not the
result of lack of resources, but rather, the uneven distribution of them. Given that it is a rich
country with one of the world's higher rates inequality. The objective of this study was to
analyze the levels of social inequality between the Administrative Regions of Natal, Rio
Grande do Norte. The research is characterized as exploratory and descriptive. It was used as
collection instrument a online survey with questions of multiple choices. The results revealed
that the social and economic differences between the administrative regions are present and
are perceived by respondents. The Eastern Region compared to other Regions was evaluated
as the most privileged and favored by the Government. The main differences between the
regions were in infrastructure, security and health.
KEYWORDS: capitalism, social stratification, human rights, equal classes, wage income
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INTRODUÇÃO
Na espécie humana existem dois tipos de desigualdade: uma natural ou física, porque é
estabelecida pela natureza; e a outra se classifica como desigualdade moral ou política, porque
depende de uma convenção e que é estabelecida ou autorizada pelo consentimento de homens
(ROUSSEAU, 1754, p. 38).
A desigualdade social está ligada diretamente com a relação de poder que havia desde
o início dos tempos, relação essa conhecida como a “lei do mais forte”. O homem primitivo
ganhou destaque através da força e da inteligência por meio de aptidões sobre as
circunstâncias que eles precisavam lidar. Com o tempo, estes passaram a liderarem grupos e
conquistarem as melhores partes da caça, o melhor parceiro e as melhores habitações,
enquanto que os demais eram fadados a estarem em situações desfavoráveis. Começava assim
as primeiras demonstrações de desigualdade social. Rousseau (1754) fala que a época do
estado de natureza terminou devido ao progresso da civilização, a divisão do trabalho, a
propriedade privada, criando diferenças irremediáveis entre ricos e pobres, poderosos e
fracos.
Com o capitalismo e a expansão da industrialização, as diferenças sociais aumentaram
significativamente. As diferenças que antes da revolução industrial estavam baseadas na
relação entre senhores e vassalos, monarquia e peble, agora alcançava outro patamar. Através
das relações comerciais com o mundo as diferenças passam a existir em todo contexto social e
em esferas mais específicas de suas camadas.
O capitalismo tem como principal característica o acúmulo de capital, onde gira “a
roda da economia”. Dessa forma, quem detém o capital tem as melhores condições de
moradia, educação, acesso a recursos, etc. Por outro lado, quem está em posição oposta a
“engrenagem do sistema” não possui renda, nem capital, são destes a extremidade inferior da
relação. Assim percebe-se um contexto de desigualdade social gerada pela diferenciação entre
pessoas e pessoas, classes e classes, sociedades e sociedades. Segundo Karl Max, a
desigualdade social era um fenômeno causado pela divisão de classes. As classes dominantes
se utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social como instrumento de manter o
domínio estabelecido sobre as classes dominadas, numa espécie de ciclo.
Max Weber apresenta uma perspectiva mais complexa sobre a estratificação social.
Para o autor a classe (poder econômico), status (prestígio social) e o poder (poder político)
são as três fontes de desigualdade social. Ele ainda afirma que o conceito de classe
caracteriza-se pelo poder econômico, onde este poder é expresso em termos de riqueza e
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rendimento; o status, ou vida social, compreende modos e estilos de vida; e por fim, o poder
significa a oportunidade de o homem realizar sua própria ação, mesmo sofrendo interferência
dos demais (WEBER, 1974).
Leis e diretrizes públicas relacionadas à igualdade de classes
A emancipação do indivíduo diante dos grupos sociais em que eles eram submissos – a
família, o clã, o estamento e organizações religiosas – veio em 1789 com as declarações de
direitos norte-americanas e francesas (COMPARATO, 2010). Com essa independência, veio
também a vulnerabilidade frente a uma sociedade que mostrava desigualdade entre as pessoas.
Tal sociedade liberal para suprir a insegurança dos indivíduos ofereceu-lhes a suposta
segurança da legalidade, colocando que todos eram iguais perante a lei (JUSBRASIL, 2014).
Com crescimento do capitalismo, a lei que determinava a igualdade de todos perante o
Estado, mostrou-se ineficaz diante da situação entre patrão e operários. Estes últimos tinham
sua liberdade formalizada, mas não garantida, tornaram-se a classe produtora de riquezas sem
poder usufruir de seus trabalhos, viviam em condições precárias nas fábricas. A partir daí,
surgem, as organizações dentro do pensamento marxista da luta de classes, colocando em
risco as instituições liberais e, como conseguinte, a estabilidade do desenvolvimento
econômico (JUSBRASIL, 2014).
Não bastava somente ter a igualdade de todos perante a lei de maneira formalizada,
mas também, precisava ser garantida. Dallari (2004) fala que, “não basta afirmar a igualdade
de todos perante a lei, mas, na prática, deve ser assegurado que todos possuam um mínimo de
dignidade e igualdade de oportunidades”.
De acordo com Bonavides (2011) os direitos fundamentais estão divididos em quatro
dimensões sucessivas: Direitos de primeira dimensão, em que se corresponde, na maioria das
vezes, à fase inicial do constitucionalismo ocidental e tratam dos direitos de liberdade; os
direitos de segunda dimensão que dominou o século XX quando entrou no constitucionalismo
do Estado Social, assemelha-se ao princípio da igualdade. São eles os direitos sociais,
culturais, econômicos e coletivos; os de terceira dimensão, que se origina a partir da
consciência de um mundo partido entre as nações e que busca uma concepção dotada de
humanismo, universalidade, assentada sobre a fraternidade, tendo por destinatário o gênero
humano; e por fim, os de quarta dimensão, que se concebe no fato da globalização dos
direitos fundamentais. São eles, a democracia, informação e pluralismo.
A origem dos direitos sociais vem da Carta Magna, e tem como objetivo o
nivelamento das desigualdades existentes em nosso país. A doutrina de nossa Constituição
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afirma que sua natureza jurídica é o direito a igualdade. O raciocínio para esses direitos serem
chamados de sociais, está no fato de eles não se aplicarem a classe individual, mais a
coletividade, a toda a sociedade, sem distinção (E-GOV, 2011).
O ART. 5º da Constituição Federal do Brasil (CFB) dispõe que todos são iguais
perante a lei, não havendo distinção, de nenhuma natureza, aos brasileiros e estrangeiros que
residem no País. A esses, deve ser garantido a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade (MORAES, 2010).
O ART. 6º da Constituição Federal do Brasil mostra os direitos relacionados à garantia
de melhores qualidades de vida aos mais fracos, com a finalidade de diminuir as
desigualdades sociais. Os direitos de tal natureza são: saúde, educação, trabalho, lazer,
segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados e moradia. Esses direitos estão presentes de forma difusa em toda a
Constituição, e são direitos coletivos que podem sofrer mudanças por emenda constitucional
(E-GOV 2011; JUSBRASIL, 2014).
Desigualdade social no Brasil
O Brasil na época de sua colonização servia para a exploração por parte da Metrópole
de seus recursos naturais. Esse intuito, que era unicamente comercial no início, não levava o
objetivo de melhoria do território (PRADO JUNIOR, 2004). Posteriormente, as terras eram
distribuídas para atender a demanda externa da cana-de-açúcar (COSTA, 2005, p. 23). Desde
o início essa forma de desenvolvimento adotada já mostrava a desigualdade existente,
proporcionando enriquecimento apenas para quem estava no comando (COSTA, 2005, p.
180).
O processo de urbanização no Brasil se inicia em meados do século XX. Os períodos
anteriores, marcados por concentração de terra, renda, poder, atuação do coronelismo ou pela
política do favor e ainda pela aplicação arbitrária da lei não foram totalmente superados por
tal urbanização. No início do século XX, as cidades brasileiras eram vistas como lugares para
novas oportunidades de crescimento, devido a sua modernidade em relação ao campo, por que
apresentava a imagem de um Brasil arcaico. Tanto o Governo, quanto a sociedade, iludiu-se
desde os tempos da abolição da escravatura e da república velha, com as idealizações acerca
da modernização e progresso. A salvação parecia estar nas cidades, o que atraiu um grande
número de pessoas que iam à busca de emprego pleno, assistência social providenciada pelo
Estado, lazer, novas expectativas para os filhos, entre outras fantasias, já que não foi bem
assim que as coisas aconteceram (SANTOS, 1986, p. 2). Este processo migratório, do campo
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para as cidades, foi intensificado nos anos 1930 com a regulamentação do trabalho urbano
(que estava restrito somente as cidades), incentivo à industrialização, construção da
infraestrutura industrial, entre outras medidas (MARICATO, 2003).
No final do século XX, a imagem do Brasil estava associada à violência, poluição das
águas, do ar, crianças desamparadas, desordenamento do tráfico e enchentes, só para citar
alguns dos males. As periferias urbanas apresentavam grande crescimento com segregação
espacial e ambiental. Estes dois tipos de segregações fazem partem das variáveis responsáveis
pela desigualdade social (MARICATO, 2003).
No Brasil, a pobreza não é resultado de falta de recursos, mas sim, da má distribuição
deles, tendo em vista que é um país rico com um dos maiores índices de desigualdade do
mundo (WLODARSKI & ALEXANDRE, 2005).
Demo (1993, p. 2), explica que a exclusão social não é passível de mensuração, mas
pode ser usados indicadores como: informalidade, irregularidade, ilegalidade, pobreza, baixa
escolaridade, raça, sexo, origem. Ele escreve que a carência material é apenas a face externa
da exclusão política. Para o autor, “ser pobre não é apenas não ter, mas, sobretudo ser
impedido de ter”. Jean Jacques Rosseau, em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos
das desigualdades entre os homens (1953) pronuncia, “considerando a sociedade humana com
visão tranquila e desinteressada, ela parece, a princípio, só mostrar a violência dos homens
poderosos e a opressão dos fracos: o espírito se revolta contra a dureza de uns ou é levado a
deplorar a cegueira dos outros”.
A maioria dos indicadores sociais do País mostra uma melhoria nos últimos anos. Essa
melhoria, porém mascara o real nível de desigualdade existente no Brasil. Em 2005, os 10%
mais ricos da população brasileira detinham 45% da renda, contrapondo a isso, os 50% mais
pobres respondiam apenas por 14% da renda nacional. Esse quadro se torna mais crítico
quando tomamos conhecimento de que apenas 1% da população concentra em suas mãos o
mesmo equivalente aos que os 50% mais pobre detém (LUNA & KLEIN, 2009).
Caracterização do município de Natal
O município de Natal está inserido no litoral oriental (leste) do Estado do Rio Grande
do Norte - Nordeste do Brasil. Exerce papel de destaque por ser a cidade mais importante do
Estado, pois possui o título de capital potiguar. A área territorial de Natal corresponde
aproximadamente a 168,53 km², possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 5° 47' 42”
de latitude sul e 35° 12' 34” de longitude oeste ao meridiano de Greenwich (NATAL, 2014).
Está dividida em quatro Regiões Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste. 377.947 dos
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habitantes são homens e 425.792 são mulheres, totalizando 803.739 habitantes no ano de
2010. A faixa etária predominante é de 10 a 34 anos
O crescimento urbano, de forma acelerada, começou na Região Nordeste por volta da
década de 40. O processo migratório foi intensificado pelas transformações ocorridas nas
relações de trabalho no meio rural, através da expansão do modo de produção capitalista nos
vários setores, assim como, nas diferentes áreas de dominação das atividades primárias
(SILVA, 2001).
A partir dos anos 70, Natal passou por altos níveis de desemprego. A economia local
era baseada na trilogia gado-algodão-agricultura que logo veio à decadência. Como estratégia
de enfrentamento do problema procurou-se ampliar o setor terciário e a ofertar,
principalmente, empregos públicos (FELIPE et al., 1999, p. 54). Nos anos 90, a cidade
apresentou uma taxa de crescimento populacional de 6,4%. Aderido a esse crescimento rápido
veio os mais variados tipos de problemas sociais, entre eles a favelização e violência urbana
(SILVA, 2001).
As mudanças que a capital do RN passou, revela as fortes mudanças no modelo da sua
configuração urbana e no aumento dos níveis de desigualdade social. Muitas das
transformações econômicas e sociais ocorridas em Natal são provenientes da chegada da Base
Militar Americana na Segunda Guerra Mundial. Umas das transformações foi o forte aumento
populacional e consequente expansão imobiliária desordenada. Como consequência a vida
econômica foi incrementada, com a expansão do comércio e o estímulo do setor imobiliário, o
que também contribuiu para o crescimento urbano da cidade (CUNHA, 1991).
O crescimento urbano no município de Natal através da migração do campo para a
cidade teve como fatores importantes (I) o fato de as cidades interioranas não serem capazes
de reter a população local, por falta de emprego e (II) pela falta de políticas públicas, voltadas
para a geração de emprego, melhoria da educação, saúde, habitação e lazer (SILVA, 2001).
O tema escolhido é de grande importância para o entendimento de como a
desigualdade interfere nas relações sociais. O objetivo deste trabalho foi analisar as principais
variáveis que apresentam discrepância entre as diferentes Zonas Administrativas do município
de Natal, Rio Grande do Norte, bem como entender qual a percepção da comunidade potiguar
sobre o tema abordado.
MATERIAL E MÉTODOS
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A pesquisa foi desenvolvida em fevereiro de 2016. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva, com amostra aleatória composta por pessoas de diferentes faixas
etárias. A técnica de coleta de dados utilizada foi o questionário online, possuindo assim o
enfoque quantitativo.
A entrevista online abordou questões de natureza socioeconômica. Os questionários
foram enviados as pessoas através das redes sociais e foi desenvolvido no Google Forms, um
aplicativo gratuito que se podem fazer questionários e armazenar as respostas para uma
posterior análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa online resultou em 129 respostas, onde 40,9% pessoas eram do sexo
masculino e 59,1% do sexo feminino.
faixa etária “até 18 anos”,

22,8% dos entrevistados estavam inseridos na

41,7% dos entrevistados na faixa etária “19-25 anos”, 15% na

faixa etária “26-30 anos”, 10,2% na faixa etária “31-40 anos”, 7,1% na faixa etária “41-50
anos”, 2,4% na faixa etária “51-60 anos” e 1% na faixa etária “acima de 61 anos”.
Na classificação da cor ou raça/etnia: 39,4% eram pessoas consideradas pardas; 51,2%
consideradas brancas; 3,1% consideradas amarelas; 4,7% consideradas pretas; e consideradas
1,6% indígenas.
Dentro da caracterização pessoal e profissional, os entrevistados se inseriram da
seguinte forma: 10,2% “não estou estudando nem trabalhando”; 42,5% “apenas estudo”;
33,9% “estudo e trabalho”; e 13,4% “apenas trabalho”. Em relação à renda mensal familiar,
16,5% declararam que recebem até um salário mínimo, 44,1% recebem de 2-3 salários
mínimos, 15,7% recebem de 4-5 salários mínimos, 12,6% recebem de 6-10 salários mínimos,
7,9%

recebem

acima

de

11

salários

mínimos

e

3,1%

encontravam-se

sem

renda/desempregado. O valor do salário mínimo para 2016 foi fixado em 880,00R$
(SALÁRIO MÍNIMO, 2016). O nível de escolaridade foi dividido em “nunca estudei” (0%),
ensino fundamental incompleto (2,4%), ensino fundamental completo (3,1%), ensino médio
incompleto (9,4%), ensino médio completo (28,3%), ensino superior incompleto (23,6%),
ensino superior completo (13,4%), pós-graduação incompleta (9,4%) e pós-graduação
completa (7,1%).
Dos entrevistados, 39,2% mora na Zona Norte, 33,6% na Zona Sul, 14,4% na Zona
Leste e 12,8% na Zona Oeste. 50,4% relataram ou que usam com mais frequência ou que
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escolheriam o sistema de saúde privado quando necessário, enquanto 49,6% opinaram pelo
sistema de saúde público.
De forma geral, para a cidade de Natal e de acordo com a pesquisa online, há diferenças
na classificação para a segurança entre as Regiões Administrativas, sendo declarada como
“péssima” principalmente pelos entrevistados da Zona Norte, como regular principalmente
pelos entrevistados das Zonas Sul e Oeste e tendo alcançado um percentual
proporcionalmente alto para a classificação “ótima” para a Zona Leste. A maioria dos
entrevistados afirmou usar ônibus como principal meio de transporte. As Zonas Leste e Oeste
são os que usam mais carros como principal meio de transporte. Os entrevistados, em sua
maioria, acreditam que a Zona Sul detém mais privilégios/benefícios em detrimento da Zona
Norte e infraestrutura e segurança são as variáveis que apresenta maior desigualdade entre as
Regiões Administrativas de Natal.
CONCLUSÕES
Os dados aqui obtidos revelam que existem diferenças entre as Regiões Administrativas
do município de Natal/RN. Entre os entrevistados, 70,5% acreditam que a Região Leste detém
mais privilégios/benefícios e 59,7% dizem que a Região Norte apresenta menor
privilégio/benefício por parte do Poder Público. As principais diferenças entre as Regiões
Administrativas estão na infraestrutura (34,9%), segurança (26,4%) e saúde (14,7%). Embora
o Artigo 5º e 6º da Constituição Federal Brasileira trate sobre os direitos humanos, Natal,
assim como todo o País, ainda está longe dos direitos igualitários e até mesmo básicos.
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RESUMO: Este artigo tem por base uma pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC, 2014-2015). Teve como objetivo central conhecer os
perfis demográfico, socioeconômico e educacional dos estudantes do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA), no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), no campus Marechal Deodoro,
dos cursos Técnicos em Cozinha e Hospedagem. Consignou-se em uma abordagem
qualiquantitativa (SERAPION, 2000), recorrendo-se a técnica de entrevista estruturada, cujas
informações coletadas constituiu o corpus da referida investigação. Os resultados
demográficos mostraram que os alunos na sua maioria são de cor negra, do sexo feminino,
provenientes do interior do Estado de Alagoas e ao contrário do que se pensava o estado civil
mais frequente entre os estudantes é o de solteiro. O estudo revelou uma diminuição drástica
para 2,1 ou nenhum filho – desvelando o mito existente do alto número de filhos nas famílias
de baixa renda. Os dados socioeconômicos evidenciaram que a quase totalidade dos alunos
entrevistados, pertencem a famílias cuja renda mensal é de no máximo um salário mínimo e
fazem parte do Programa Bolsa Família, confirmando a vulnerabilidade social e a necessidade
da permanência da assistência estudantil que o IFAL oferece. No âmbito educacional os dados
indicaram que os sujeitos na faixa etária entre 15 e 18 anos, interromperam seus percursos de
escolaridade e a maioria passou, mais de 11 anos para concluir o Ensino Fundamental.
Palavras–chave: dados socioeconômico, educação de jovens e adultos, perfil demográfico

DEMYSTIFYING MYTHS ABOUT PROTECT STUDENTS
ABSTRACT: This article is based on research funded by the National Council for scientific
and Technological Development (CNPq), through the Institutional Program of Scientific
Initiation Scholarships (PIBIC, 2014-2015). Aimed to meet demographic profiles central,
socioeconomic and educational of students of the national programme for the integration of
Professional Education to basic education in adult and youth education (PROEJA), the
Federal Institute of Alagoas (IFAL), in Marechal Deodoro, campus of the technical courses
on cooking and hosting. Consigned in a quantitative approach (SERAPION, 2000), using
structured interview technique, the information collected was the corpus of this research. The
demographic results show that students are mostly black, female, from the interior of the State
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of Alagoas and contrary to what was thought the marital status more often among students is
the. The study showed a dramatic decrease to 2.1 or no son – unveiling the myth of existing
high number of children in low-income families. The economic data showed that almost all
the students interviewed, belong to families whose monthly income is at most one minimum
wage and are part of the Family allowance program, confirming the social vulnerability and
the need for permanence of student assistance that IFAL offers. Under the educational data
indicated that the subjects in the age group between 15 and 18 years, interrupted their
education and pathways most spent more than 11 years to complete elementary school.
KEYWORDS: socioeconomic data, adult and youth education, demographic profile
INTRODUÇÃO
Este artigo originou-se de uma pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq), por meio do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC, 2014-2015), que teve como objetivo conhecer os
perfis demográfico, socioeconômico e educacional dos estudantes do Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e
Adultos ( PROEJA) do Instituto Federal de Alagoas ( IFAL), campus Marechal Deodoro,
especificamente nos cursos Técnicos Cozinha e Hospedagem.
A pesquisa é de base qualiquantitativa (SERAPION, 2000), na qual se recorreu a
entrevista semiestruturada junto aos alunos de ambos os cursos, como técnica de recolha de
dados.
O artigo organiza-se em três secções. Na primeira, enfatizaremos uma contextualização
do PROEJA; na segunda, situaremos os cursos Técnicos em Cozinha e Hospedagem e na
terceira destacaremos o que os dados revelaram nos âmbitos demográfico, socioeconômico e
educacional.

O PROEJA: contextualização
O PROEJA, foi criado no âmbito das instituições federais da educação tecnológica, pelo
Decreto nº. 5.478, de 24 de junho de 2005, tendo sido substituído pelo novo Decreto nº.
5.840, de 13 de julho de 2006. O segundo decreto apresentava-se com avanços em relação ao
primeiro, mas apesar do incentivo legal, historicamente o que se vê na realidade educacional
brasileira, são ações predominantemente focais e descontínuas, sobretudo, na Educação de
Jovens e Adultos, deixando dúvidas quanto a continuidade de programas dessa natureza,
devido a poucos resultados alcançados e diante da atual conjuntura governamental (MOURA,
Artigos

Ciências Humanas

13240

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

BARACHO, 2010).
A implantação do PROEJA no IFAL iniciou-se entre os anos de 2005 e 2006, por
exigência do governo federal, a qual deveria ser constituída e implantada até o ano de 2007.
Esse processo deu-se a partir da Portaria nº 2080/2005 que estabelece, no âmbito da Rede
Federal de Ensino, diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional de forma
integrada ao ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA. Essa
Portaria estabelece que, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na “idade própria”
(SANTOS, 2014)
No mesmo ano de 2005, formou uma comissão48 de professores e pedagogos que iria
planejar todo o processo. Em 2007 a comissão organizou uma Jornada Pedagógica para
apresentar a comunidade e aos dirigentes do setor educacional do Estado de Alagoas, as metas
a serem atingidas e para garantir a obrigatoriedade dessa implantação dessas metas. Entre as
mais importantes estava a construção dos planos de cursos e a matriz curricular que seriam
ofertados pelo CEFET/AL; oportunidade da participação dos docentes de cada curso do
PROEJA, em atividades de formação e atualização e divulgação dos princípios do PROEJA
no CEFET/AL.
Os cursos foram pensados a partir da demanda local e da estrutura física já disponível
em cada uma das unidades. No campus Maceió foi ofertado o Curso Médio Integrado em
Artesanato, já em Satuba, na antiga Escola Agrotécnica Federal, foi implantado um curso na
área da Informática e posteriormente, em 2009, os Cursos de Agricultura Familiar e
Processamento de Alimentos. No campus de Palmeira dos Índios, implantou-se o curso Médio
Integrado em Eletrotécnica, e em 2008, em Marechal Deodoro, o curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Hospedagem e, posteriormente, em 2011 o curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Cozinha. Desde o início dos cursos em 2008 até o momento, ano 2016, o
campus Marechal Deodoro tem o maior número de alunos e professores nessa modalidade.

Cursos Técnicos em Cozinha e Hospedagem
O Curso Técnico em Hospedagem iniciou sua oferta no ano de 2008 e, em 2011, o
Técnico em Cozinha, na modalidade PROEJA, com duração de três anos, divididos em 6
48
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módulos, sendo cada módulo correspondente a um semestre. O acesso aos cursos é realizado
por meio de processo seletivo aberto ao público, para candidatos que tenham concluído a
última etapa do Ensino Fundamental ou que não tenham concluído o ensino médio e com
idade mínima de 18 anos.
Desta forma esse estudo tem como objetivo desvelar os mitos que supostamente
caracterizam os estudantes do PROEJA na sua trajetória de vida.

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa de base qualiquantitativa, segundo Serapion (2000) “[...] se revela estratégica,
evidenciando uma inegável riqueza de análises dos problemas estudados”. Para coleta dos dados,
tomamos emprestado metodologicamente, o mesmo processo utilizado pela Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílios ( PNAD/IBGE), tendo clareza do risco que corremos, em relação aos
resultados, por tratar-se de ato declaratório, mas mesmo assim acretidamos que contribuirá para o
diagnóstico, planejamento e intervenção em diversos domínios (PORTUGAL, 2011).
Nesse contexto utilizamos a técnica da entrevista junto aos alunos de ambos os cursos, cujos
dados constituíram o corpus da investigação, que analisaremos mais adiante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dimensão Demográfica
Nessa dimensão, foram entrevistados 16 (25,4%) estudantes do sexo masculino e 47
(74,6%) do sexo feminino, provenientes em sua maioria (86,7%) do interior do estado de
Alagoas. A predominância das mulheres na amostra, é coerente com a concentração deste
gênero humano, como estudantes, devidamente, matriculados nos dois cursos em estudo.
No que se refere, a faixa etária predominante dos estudantes entrevistados, esta situo-se
entre 26 e 33 anos 42,9%, seguida da faixa entre 19 e 25 anos 38,1%. Autores, a exemplo de
Brunel (2004) chamam a atenção para a juvenilização dos alunos da EJA, que chegam a esta
modalidade de ensino por estarem desmotivados ou desencantados com a escola dita
“regular”, com histórico de repetência de dois anos ou mais. Alguns migram para o horário
noturno com a intensão de desenvolverem outras atividades durante o dia, como cursos,
ajudarem aos pais no trabalho e nas tarefas domésticas.
A etnia declarada de maior prevalência entre os alunos foi a de cor parda 61,9%, em
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seguida surge cor branca 20,6% e a cor negra aparece em última colocação com 15,9%.
Somando-se os percentuais dos que se declararam como pardos e negros, chegamos a um
percentual de 77,8% de negros, demonstrando que as pessoas ainda resistem a indicarem a sua
real etnia.
O estado civil mais frequente entre os alunos foi o de solteiro 61,3%, os casados
somaram 33,9% e os separados ou divorciados chegaram a apenas 3,2%. A maioria reside em
casa ou apartamento 78,3% e 13,3% declararam morar em outra situação.
Quanto ao número de filhos, os estudantes declararam em sua maioria 27,4% possuírem
dois filhos, 21% possuíam um filho, 17% possuíam três filhos e 27,4% não tinham filhos. A
redução do número de filhos é bastante expressiva, se contrapondo a família numerosa
presente na população de baixa renda até a bem pouco tempo.
Neste sentido, os dados desta pesquisa seguem na direção do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD, 2013), pois estes apontam que nos últimos 10 anos, o número de filhos
por família caiu 10,7%.
Dimensão Socioeconômica
Nessa dimensão, enfocamos 95,7% dos alunos ou familiares participavam do Programa
Bolsa Família e 62,9% tinham renda de até um salário mínimo, 21% recebiam até 2 salários
mínimos e 11,3% acima de 2 salários mínimos.
Quanto à renda, na faixa de até um salário mínimo, as mulheres superam os homens,
correspondem a 35,4%, e os homens a 34,3%. Situação oposta foi encontrada na faixa de mais
de um a dois salários mínimos, onde os homens corresponderam a 17,1% e as mulheres por
10,5%.
Ao serem indagados quanto a idade que começaram a trabalhar, 38,9% informaram que
nunca trabalharam enquanto estudavam, 18,5% afirmaram ter iniciado antes dos 14 anos e
16,7% iniciaram após os 18 anos. Os dados demonstraram que a inserção no mundo do
trabalho representa uma dificuldade para esses sujeitos.
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Dimensão educacional
Os alunos foram indagados quanto à idade em que deixaram de frequentar à escola dita
em “idade própria”. Neste caso a faixa etária de maior concentração foi entre 15 e 18 anos
41,5%, em seguida, entre 10 e 14 anos 22,6% e apenas um aluno revelou nunca ter
frequentado a escola. Destes alunos 27,1% passaram mais de 11 anos para terminarem o
ensino fundamental (correspondente à época de primeira a oitava série) precisaram de 10 anos
e o mesmo percentual 16,9% passaram o tempo regulamentar de oito anos.
Ao serem questionados porque deixaram de frequentar a escola “de idade própria”,
15,2% relataram o trabalho como justificativa, outros 36,4% citaram o casamento e a chegada
dos filhos. Outras razões de menores frequências referidas foram citadas por 7,85% daqueles
que afirmaram não gostar de estudar ou não tinham interesse; 3,04% relataram que a escola
que frequentava era ruim; 1,45% referiram que não tinha apoio da família, que sofreram
discriminação na escola, que não havia escola perto de casa e 33,20% não responderam.
A volta a escola foi relacionada a vontade de ser alguém na vida e ter mais chances por
25,6%; conseguir o primeiro emprego foi citado por 23,2%, enquanto que 23,2% gostaria de
conquistar um emprego melhor. Para adquirir mais conhecimento e ficar atualizado foi a
opção escolhida por 11,11%. Apenas 8,14% tinha como objetivo prestar vestibular e cursar
uma faculdade, 3,38% afirmaram querer melhorar a posição no emprego, fazer um curso
profissionalizante e o mesmo percentual não respondeu a este item.
Os estudantes foram indagados também sobre o que mudou na sua vida após a entrada
no IFAL/PROEJA. Neste aspecto 58,3% reconheceram que aumentaram os seus
conhecimentos, adquiriram mais informações e se consideraram mais preparados para o
enfrentarem o mundo do trabalho, enquanto que, 25% melhoraram a autoestima e a satisfação
pessoal.
Sob o ponto de vista dos respondentes as condições que a escola deveria oferecer ao
aluno que trabalha seria em primeiro lugar 33,3% o horário flexível e em segundo lugar
20,4% um programa de recuperação de notas. Outras alternativas foram citadas por 46,3%, a
exemplo de aulas mais dinâmicas com didática diferenciada e menor carga horária de trabalho
extraclasse. No nosso entendimento, o horário flexível, permitiria uma possível conciliação de
estudo e trabalho. Seria a possibilidade do tempo na escola, no compasso da vida.
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Neste cenário, muitos jovens e adultos constituem-se em um corolário de desigualdades
sociais e pessoais perduradas no tempo, remetidos para cotidianos de exclusão.
Na sequência procuramos saber se os alunos dos cursos Técnicos em Cozinha e em
Hospedagem sentem-se preparados para exercerem a profissão para a qual estão se
qualificando, 50% consideram-se preparados, 22,4% consideram-se despreparados e 16%
alegaram outros motivos.
Consideramos alto o percentual de 22,4% daqueles estudantes que não se sente
preparados ao concluírem os cursos, seguirem a profissão escolhida, acreditamos que essa
insegurança seja devido a ausência de laboratórios, em ambos os cursos e falta de aulas
práticas, onde os estudantes pudessem articular teoria/prática.

CONCLUSÕES
Esta pesquisa que buscou conhecer os perfis demográfico, socioeconômico e
educacional dos alunos do PROEJA do campus Marechal Deodoro/AL, apontou:
Na dimensão demográfica
Nesta dimensão constatou-se a predominância das mulheres, oriundas do interior do
Estado de Alagoas e ao contrário do que se pensava o estado civil mais frequente entre os
estudantes é o de solteiro. Outro mito desvelado foi o alto número de filhos nas famílias de
baixa renda, o estudo revelou uma diminuição drástica para 2,1 ou nenhum filho. Com
relação a faixa etária, fica evidente a juvenilização da EJA com a maior concentração na faixa
etária entre 26 a 33 anos. Quase 80% dos entrevistados se consideraram negro ou pardo,
indicando uma concentração étnica há muito tempo considerada inferiorizada e sem
qualificação.
Dimensão socioeconômica
Quase 100% dos estudantes entrevistados participavam do Programa Bolsa Família, e
possuíam renda de até um salário mínimo, confirmando a vulnerabilidade social e a
necessidade da permanência da assistência estudantil que o IFAL proporciona. A
desigualdade salarial de gêneros ficou clara, a renda da maioria das mulheres não excede um
salário mínimo enquanto os homens chegam a dois ou mais salários mínimos. A falta de
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qualificação profissional prevaleceu como a causa da baixa inserção e do pouco tempo de
serviço no mundo do trabalho, em contrapartida, os jovens e adultos afirmaram que
retornaram as salas de aula com o objetivo de alcançarem uma melhor formação que
possibilite um posicionamento mais qualificado para atingirem melhores empregos e salários.
Dimensão educacional
Em termos educacionais ficou claro que a interrupção dos estudos foi determinada por
diversos fatores articulados que provocam a expulsão e uma série de idas e vindas às salas de
aula. Percebeu-se um alto grau de satisfação dos estudantes por fazerem parte da citada
instituição de ensino, à medida que demonstraram valorização pessoal e possibilidades na
melhoria das perspectivas de vida pessoal e profissional.
Conhecer e compreender os perfis dos estudantes do PROEJA, especificamente dos
cursos de Técnico em Cozinha e Técnico em Hospedagem, por meio das dimensões
demográficas, socioeconômica e educacional, assumiu para nós, grande relevo, na medida
em que os dados analisados desvelaram alguns dos mitos que se vão criando em relação este a
publico no IFAL e assim congregaram aplicações práticas e essenciais para fins de
diagnóstico, planejamento e de avaliação de projetos educativos, de formação, com o olhar
específico nos cursos técnicos do IFAL valorizando as características próprias do grupo em
foco.
Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, sempre que apropriado, sugestões
para trabalhos futuros. Deixar uma linha em branco após o texto das conclusões.
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RESUMO: Este artigo discute a problemática da profissionalização docente, considerando os

processos que resultam na desvalorização da carreira do magistério. Faz uma discussão
teórica a respeito dos fundamentos históricos e ontológicos da educação e analisa as
perspectivas dos estudantes do ensino médio em relação aos seus anseios profissionais e de
sua opção pelas licenciaturas. Aborda, ainda, a experiência dos extensionista na Argentina e
discute a problemática docente também naquele país. A abordagem metodológica para a
análise das informações coletadas é na perspectiva qualitativa, em que considera a
verticalização da informação e sua relação com o tema abordado.
Palavras–chave: valorização do magistério, carreira docente, educação, ensino médio.

AWAKENING VOCATIONS FOR DEGREE
challenges and possibilities of being a teacher.

IN

GEOGRAPHY:

ABSTRACT: This article discusses the problem of teacher professionalization, considering
the processes that result in the devaluation of the teaching career. It is a theoretical discussion
of the historical and ontological foundations of education and analyzes the prospects of high
school students in relation to their professional and their choice by degrees longings.
Addresses also the experience of extension in Argentina and discusses teacher also
problematic in that country. The methodological approach to the analysis of the information
collected, it is a qualitative perspective, which considers the vertical integration of
information and its relationship to the topic discussed.
KEYWORDS: teaching appreciation, teaching career, being a teacher, high school
INTRODUÇÃO
Este projeto articula-se ao Programa Desenvolvendo Vocações para as Licenciaturas –
PDVL. A natureza deste projeto sugere a articulação entre ensino pesquisa e extensão. Foi
elaborado, a partir da formulação de uma questão: quais as causas que contribuem para a
baixa procura, por parte dos estudantes aspirantes ao ensino superior, pelos cursos de
licenciatura? Dados de pesquisa a respeito da profissão docente tem demonstrado que a cada
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ano diminui, de forma significativa, a busca por cursar as licenciaturas, ocasionando uma
crise na profissão, em decorrência da falta de professores, devidamente habilitados para o
exercício do magistério. “Os dados do INEP, mesmo que preliminares, apontam para uma
necessidade de cerca de 235 mil professores para o Ensino Médio no pais, particularmente nas
disciplinas de Física, Química, Matemática e Biologia. (2007, p.11)” Como se não bastasse a
escassez, o mesmo documento afirma ainda, que “os cursos de licenciatura têm uma elevada
taxa de evasão, chegando a 75% em Química e 47% em geografia.
O trabalho coletivo, que orientou as nossas ações, constituiu-se em importante
ferramenta para o desenvolvimento de valores, cujo sentimento de solidariedade e senso de
justiça, foi despertado com base na compreensão das formas de organização da sociedade
moderna, cujo epicentro baseia-se na desigualdade de oportunidades, estando à escola e os
processos educativos inseridos nesta lógica. A compreensão do processo de desvalorização do
magistério está indissociavelmente vinculada ao desprestígio do trabalho como atividade de
formação humana e de produção de riqueza material e imaterial.
A crise do magistério, desse modo, está consubstanciada na crise do sistema capitalista.
Assim, problemas enfrentados pela profissão não estão circunscritos ao Brasil, mas apresentase em outras realidades, como por exemplo, a Argentina e demais países da América Latina.
MATERIAL E MÉTODOS
O acompanhamento controle e a avaliação das atividades previstas no projeto dar-se-á
com encontros devidamente planejados para este fim. De acordo com cada etapa de execução,
serão realizadas reuniões onde serão discutidos os objetivos alcançados e as ações
implementadas nas escolas, suas contribuições, seus limites, a partir das anotações dos
bolsistas extensionista e de materiais coletados no campo de ação. Será privilegiada a reflexão
coletiva e a consequente avaliação a partir das ações cujas demandas exigiram leituras e
sistematizações de textos, bem como os relatos advindos da atuação no campo da atividade
extensionista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desenvolvemos nossa análise baseada numa pesquisa qualitativa, pois consideramos
o instrumento mais adequado para lidar com nosso objeto de estudo. Coletamos os dados
numa Escola de ensino secundário da rede estadual de ensino, o EREM Olinto Vitor com
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estudantes concluintes do ensino médio. Identificamos entre os estudantes o reconhecimento
da importância da profissão docente onde 64% dos participantes da pesquisa consideraram
muito importante a profissão de professor. Este primeiro dado será confrontado nos próximos
dados da pesquisa, partimos da indagação da falta de interesse dos estudantes secundaristas
em relação a profissão, no entanto inicialmente nos deparamos com esse dado da importância
que eles relegam a profissão docente. Quando passamos para a análise do próximo dado, que
vai demonstra o interesse em seguir a profissão identificamos o primeiro problema, apenas
7% dos entrevistados tinham interesse em seguir nessa profissão, 40% tinham pouco interesse
e a maioria 53% não tinham nenhum interesse em seguir a carreira. Esse é um dado
preocupante, visto que segundo dados do Ministério da educação na próxima década o país
demandará mais de 250 mil docentes apenas na educação básica e apesar dos esforços por
parte do governo atualmente não estamos conseguindo atingir o número necessário. Muitos
fatores contribuem para desestimular os jovens a seguir a profissão, entre as mais citadas
estão a baixa remuneração visto que o professor recebe comparativamente menos que seus
pares de outras profissões com o mesmo nível de formação, além disse é bastante citado as
condições precárias de trabalho com escolas superlotadas e em estado de conservação precária
além da persistência da violência dentro da escola.
Durante a investigação nos deparamos com alguns outros problemas que estão
arraigados nas escolas, um dos que chamou atenção é a não formação adequada dos
professores, onde vários docentes estão em sala de aula ministrando disciplinas para os quais
não foram formados, particularmente no nosso campo de pesquisa não encontramos nenhum
licenciado em Geografia ministrando a disciplina, sendo “substituídos” por professores de
história e sociologia. Dentro do universo dos que demonstraram interesse em seguir a carreira
docente há um claro predomínio de Química, Biologia e Matemática sendo a disciplina de
Geografia a nossa área de atuação não aparecendo no universo pesquisado. Esse dado nos
pareceu bastante desafiador, pois tínhamos como objetivo não só desmistificar e estimular os
estudantes a seguirem a carreira docente em geral, como também particularmente na
disciplina de Geografia. Podemos levantar algumas teorias a respeito disso, como por
exemplo se ter professores não formados em Geografia influenciasse os estudantes a não se
interessar pela disciplina, pois a maioria dos estudantes pesquisados não achavam a Geografia
uma disciplina difícil e não tinham dificuldades em acompanhar a matéria, no entanto não
consideravam a disciplina uma matéria interessante. Durante a realização da atividade foi
observado também que os estudantes tinham uma visão bastante física da Geografia,
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relacionando-a sempre ao estudo das formas de relevo, do clima, movimento tectônicos entre
outros e poucos relacionaram assuntos da geografia humana. Esse tipo de cenário ainda
persiste como herança do período militar onde se reduz a quase zero o caráter crítico da
Geografia e a reduz a uma disciplina decorativa e descritiva. Vários autores vêm a quebrar
esse modo de conceber a Geografia, podemos destacar o Geógrafo Milton Santos e a sua
geografia crítica, que buscava relacionar a produção do espaço e as sociedades humanas que
criavam esses espaços e eram influenciadas por ele, no entanto esse movimento crítico ainda
se restringe bastante as discussões acadêmicas, sendo a antiga geografia descritiva ainda
muito presente nas salas de aula da educação básica.
Outro dado preocupante diz respeito ao incentivo propriamente dito para que os
estudantes sigam carreira docente, onde apenas 11% eram muito incentivados e 58% não
tinham nenhum incentivo, um dado que mais uma vez reforça o desprestigio que a profissão
enfrenta atualmente. Entre os que eram incentivados a seguir a carreira há um claro
predomínio do incentivo familiar, poucos eram incentivados pelos seus amigos e professores.
Podemos perceber que apesar de toda a desvalorização social e financeira pela qual a
profissão sofre atualmente, muitos estudantes ainda reconhecem a importância da profissão e
a acham necessária para construir um país melhor, no entanto esses jovens estão buscando
outras profissões em busca de melhor colocação profissional e prestigio social.

CONCLUSÕES
Nos últimos anos, tornou-se comum a noção de que cada vez menos jovens querem ser
professores. Contudo essa dinâmica não aparece apenas no Brasil. A respeito de ser professor,
100% dos entrevistados indicam que é uma profissão bastante importante, mas com os
gráficos que seguem podemos observar o desinteresse pela profissão. Se o professor mostrase convicto e consciente de sua importância para a sociedade, o mesmo não ocorre quanto à
sua opinião a respeito do que a sociedade pensa de sua profissão. A respeito do interesse em
ser professor, 85% dos entrevistados indicaram que não tem interesse em ser professor onde
10% indicam muito interesse e 5% demonstram ter pouco interesse. A respeito do interesse de
ser professor e pela área que deseja atuar, podemos observar um interesse bem equilibrado em
apenas três disciplinas. 33,33% História, Física e Matemática. Apenas uma na área das
ciências humanas, podemos observar a ausência de tantas outras com tamanha importância,
tanto quanto as que foram citadas. Dos entrevistados que indicaram que querem ser professor,
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33% indicaram que se sentem motivados por professores e 67% por familiares. A motivação
que vem por parte dos professores, não se dá por influência imposta direta do professor ao
aluno, e sim como o professor se porta em sala de aula. Neste caso, o exemplo de professor
em sala de aula se faz importante.
Quanto ao assunto de geografia os alunos que foram entrevistados responderam o
seguinte. 20% aprendem com dificuldade, neste caso a investigação será qual a dificuldade a
respeito dos assuntos abordados em sala de aula. 80% responderam que aprendem com
facilidade. São inúmeras as realidades e experiências com os quais nos deparamos. Entre elas
cabe destacar algumas deficiências no aprendizado dos alunos, onde estes apresentam certas
dificuldades no que aborda o ensino da Geografia, principalmente quando este exige reflexão
sobre os acontecimentos cotidianos e do mundo. Os 20% que apresentaram dificuldades
também explanaram dificuldades em compreender as perguntas das provas. 15% se
mostraram interessado em conhecer mais a respeito da profissão de professor. 40% não tem
interesse e 45% demonstram pouco interesse em conhecer a profissão de professor.
A desvalorização da profissão docente é uma construção social levada a cabo há muito
tempo por setores da sociedade que são contra os avanços sociais logrados pelos governos
progressistas da América latina na última década, ou seja, não podemos encarar a
desvalorização docente como algo espontâneo no tempo e sim uma ação pensada e imbuída
de propósitos. Através de nossas investigações na Argentina nos deparamos com um alto
índice de graduandos de licenciatura em Geografia em sala de aula substituindo um docente,
prática que se mostrou bastante corriqueira e que leva alguns estudantes a suspender o curso
durante alguns anos para se dedicar a prática laboral, sendo também algo incentivado pelo
sistema de ensino provincial que se beneficia da mão de obra mais barata dos estagiários. Vão
para as salas dar aula empiricamente e quando chegam a cursar matérias pedagógicas no curso
superior já tem essa pratica bastante enraizada, dificilmente mudam suas práticas em virtudes
das disciplinas. Na nossa observação pudemos constatar o baixo número de matérias
pedagógicas em ambos os países, como também da existência das matérias ditas especificas
que são totalmente descoladas de práticas pedagógicas, sendo de caráter bastante bacharelesco
o que não condiz com uma formação de professores de qualidade.
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RESUMO: Este trabalho propõe um estudo da efetividade do Programa de Assistência e
Apoio ao Estudante (PAAE) sobre a implementação da ação afirmativa de cotas
socioeconômicas e ético-raciais do IFBA/ Campus Salvador na permanência e na construção
de identidade dos estudantes bolsistas, que se autodeclaram cotistas das vagas
socioeconômicas e étnico-raciais, dos cursos de Nível Médio e Superior, a partir do projeto de
pesquisa que já está em andamento no Programa Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, no curso de Mestrado da UNEB.
Palavras-chave: ações afirmativas, assistência estudantil, identidade

UNVEILING THE IMPORTANCE OF “PAAE”, ABOUT AFFIRMATIVE ACTION
SOCIOECONOMIC AND ETHNIC-RACIAL QUOTAS OF IFBA / CAMPUS
SALVADOR
ABSTRACT: This work proposes a study of the effectiveness of the Assistance Program and
Student Support (“PAAE”) about the implementation of affirmative action socioeconomic and
ethical-racial quotas of IFBA / Campus Salvador in permanence and identity construction of
scholarship students who declared that entered by quota of socioeconomic and ethnic-racial
positions, of the middle and upper level courses from the research project that is already
underway at the Graduate Program in Education and Contemporaneity – PPGEduC, in the
UNEB´s Master course.

KEYWORDS: affirmative action, student assistance, identity

INTRODUÇÃO
A presente proposta de pesquisa está em andamento no Programa Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, no curso de Mestrado da UNEB, trata-se de
estudo sobre a efetividade do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) a cerca
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da implementação da ação afirmativa de cotas socioeconômicas e étnico-raciais do IFBA/
Campus Salvador. É um estudo que poderá trazer maior visibilidades da importância do
Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) para a permanência das/dos
estudantes que tiveram acesso através das cotas econômicas e étnico-raciais do campus
Salvador, quiçá contribuições para toda a Rede Federal de Ensino.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) é uma instituição
centenária de ensino técnico que tem passado por muitas mudanças, desde a sua criação,
como a “Escola do Mingau” (1909) até a atual estrutura, que oferece cursos técnicos de nível
médio, nas modalidades: Integral e Subsequente, e de nível superior, nas modalidades:
Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico, e ainda cursos de Pós-graduação em nível de
Especialização e Mestrado.
O IFBA, enquanto era CEFET-BA (Centro Federal de Educação Ciência e Tecnologia
da Bahia), adotou a ação afirmativa de reserva de vagas por critério socioeconômico e étnicoracial em 2007, através da aprovação da Resolução n.º 10 do Conselho Diretor, de 1º de junho
de 2006, que previa cotas para “afrodescendentes, indígenas e índios descendentes”, no
processo seletivo de ingresso a todos seus cursos. Esse documento somente tratou do acesso e
não previu nenhum tipo de acompanhamento aos estudantes incluídos nessa ação afirmativa.
Em 26 de outubro de 2010, as Diretrizes para Política de Assistência Estudantil do
IFBA foram aprovadas pelo Conselho Superior (CONSUP). Este documento traz em sua
justificativa a importância da “intervenção multiprofissional” como forma eficiente de
redução da evasão escolar, além de “favorecer aos estudantes, familiares e comunidade um
acompanhamento socioeconômico e cultural para tornar mais qualitativa sua a permanência
nas escolas” (IFBA, 2010), a partir deste texto, percebe-se que há uma preocupação
institucional em realizar um atendimento integral ao estudante.
O CONSUP, através da Resolução nº194, 04 de dezembro de 2014, normatizou as
Diretrizes e estabeleceu três eixos de atendimento ao estudante: Programa de Assistência de
Apoio ao Estudante (PAAE), Programas Universais e Programas Complementares.
O Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) é o único que exige seleção
socioeconômica, sendo direcionado para estudantes em “situação de vulnerabilidade social” e
abrange os seguintes auxílios: Auxílio Transporte; Auxílio Moradia; Auxílio para Aquisições
(de material didático); Auxílio Cópia e Impressão e Auxílio Alimentação. O PAAE tem as
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seguintes bolsas: Bolsa Estudo e Bolsa vinculada a Projetos de Incentivo a Aprendizagem
(PINA).
O Campus Salvador atendeu em 2015 pelo PAAE cerca de 1400 (hum mil e
quatrocentos) alunos dos níveis Médio e Superior, sendo 120 (cento e vinte) do Superior,
contudo, até o momento, não se estudou os impactos deste programa sobre a ação afirmativa
de cotas socioeconômicas e étnico-raciais.
Atualmente cabe ao próprio discente se cadastrar para solicitar auxílio ou bolsa do
PAAE e, neste momento, ele tem a opção de se identificar como cotista, caso contrário, a
instituição desconhecerá completamente o percurso do deste discente. O modelo de processo
seletivo para acesso ao Programa, através de perguntas sobre a origem escolar do estudante e
a situação comprovada de vulnerabilidade social, permite inferir se o estudante é ou não
cotista.
É relevante registrar que não existe um acompanhamento específico para estudantes
cotistas, ou melhor, não há estudos que apresentem dados cruzados entre os bolsistas do
PAAE e os alunos das cotas socioeconômicas e étnico-raciais no Campus Salvado.
O Departamento de Assistência ao Estudante (DEPAE), mas especificamente a
Coordenação de Atenção ao Estudante que trabalha na seleção e acompanhamento dos
estudantes bolsistas reclama da falta de dados informatizados já vindos do processo seletivo, o
que diminuiria uma parte de seu trabalho.
Ressalte-se que a Lei 12.711/ 2012 prevê em seu artigo 7º, “a revisão do programa
especial para o acesso de estudantes”, assistidos pela ação afirmativa das cotas
socioeconômicas e étnico-raciais, sendo assim, é primordial que as instituições públicas que
aplicam esta lei, devam produzir um relatório de avaliação desta ação afirmativa, pelo menos
a partir de 2022, quando a lei completará dez anos de publicação.
Com a criação do IFBA, através da Lei nº 11.892/2008, a instituição aumentou o
número de campi em todo o Estado da Bahia, modificou sua atuação no campo da pesquisa,
resultando que a maioria dos professores e técnicos administrativos têm se tornado também
pesquisadores e, felizmente, o lugar de trabalho tem sido um objeto de pesquisa, em suas
diversas problemáticas. O que tem mostrado o quão complexo e rico é o contexto históricosocial dos Institutos Federais e o quanto ainda é preciso fortalecer a pesquisa para
implementar suas ações sociais.
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Ainda cito algumas pesquisas relevantes para esta proposta de estudo, realizadas em
Institutos Federais: A dissertação de Andrea Pinto Graça Parente, de tema: “Da legislação à
prática: uma análise do programa auxílio permanência, da Política de Assistência Estudantil
do IFB, para os estudantes em vulnerabilidade”, defendida na Universidade de Brasília; a tese
de Naiaranize Pinheiro Silva sobre “Juventude e escola: a constituição dos sujeitos de direito
no contexto das políticas afirmativas”, defendida na UFBA; a dissertação de Heide de Jesus
Damasceno, cujo título é “Serviço Social na Educação: a intersetorialidade no exercício
profissional do assistente social no IFBA”, defendida na Universidade Federal de Sergipe em
2013. São somente três exemplos de uma bibliografia que tem ficado mais rica sobre os
Institutos Federais a cada semestre.
O Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018 do IFBA reconhece a
grande relevância da Política de Assistência Estudantil quando traz em seu texto:
(...) a Política de Assistência Estudantil é um arcabouço de
princípios e diretrizes que orientam a elaboração e implantação de
ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de curso
dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação
plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho
acadêmico e ao bem estar biopsicossocial. (PDI IFBA 2014-2018:
203)

Assim, é través das ações institucionais que se garantirá “o acesso, a permanência e a
conclusão de curso”, principalmente dos estudantes hipossuficientes economicamente, negros
e indígenas/ indígenas descentes, com resultados que vão além da inclusão social, porque trata
da formação de cidadãs/cidadãos.
O PDI 2014-2018 traz várias tabelas que demonstram o prognóstico da abrangência
da Política de Assistência Estudantil do IFBA, entre 2014 e 2018, em todos os campi. Assim,
verificando a Tabela 41 que traz a Projeção dos Programas da Política de Assistência
Estudantil/ 2014-2018, constata-se um crescente número de estudantes que terão acesso aos
benefícios do Programa. Especificamente em Salvador, tem-se a seguinte previsão:
2014

2015

2016

2017

2018

1.290

1.500

1.700

1.900

2.100

(PDI IFBA 2014-2018: 214)
Assim, essa pesquisa surge da necessidade de se analisar a efetividdade da Política
de Assistência Estudantil sobre a população amparada pela reserva de vagas socioeconômicas
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e étnico-raciais, ou seja, os estudantes pobres autodeclarados pretos, pardos ou indígenas/
descentes, no contexto acadêmico e socioeconômico enfrentados pelos estudantes cotistas dos
cursos de nível médio e superior do campus Salvador. Os resultados da pesquisa poderão
fortalecer a política de ações afirmativas, não só do IFBA, mas de toda a Rede Federal de
Educação Profissional.

PERGUNTA DE PARTIDA
Qual a efetividade e o significado do Programa de Assistência e Apoio Estudantil
(PAAE) na permanência e na percepção política dos estudantes bolsistas que se
autodeclaram cotistas das vagas socioeconômicas e étnico-raciais dos cursos de Nível Médio
e Superior do IFBA/ Campus Salvador?

OBJETIVOS
Objetivo geral
Analisar a efetividade do Programa de Assistência e Apoio Estudantil (PAAE) do
IFBA/ Campus Salvador na permanência e na construção de identidade dos estudantes
bolsistas, que se autodeclaram cotistas das vagas socioeconômicas e étnico-raciais, dos cursos
de Nível Médio e Superior do IFBA/ Campus Salvador.
Objetivos específicos
a)

Realizar, por amostragem, levantamento do perfil socioeconômico e de cor/

origem dos estudantes bolsistas que se autodeclaram cotistas das vagas socioeconômicas e
étnico-raciais dos cursos de Nível Médio e Superior do IFBA/ Campus Salvador, nos períodos
acadêmicos de 2012 a 2016, através de questionários;
b)

Verificar, por amostragem, a distribuição dos auxílios do PAAE x bolsistas

autodeclarados cotistas no período de 2012 a 2016;
c)

Conhecer a percepção dos estudantes bolsistas que se autodeclaram cotistas,

como também, dos professores do IFBA/ Campus Salvador sobre as ações de apoio aos
estudantes, o preconceito racial e a política de cotas no IFBA e no Brasil;

Artigos

Ciências Humanas

13258

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

d)

Conhecer a percepção dos profissionais do Setor de Seleção; do Departamento

de Assistência ao Estudante e da Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante
(DEPAE) do IFBA/ Campus Salvador sobre as ações de apoio aos estudantes cotistas, o
preconceito racial e a política de cotas no IFBA e no Brasil.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
A pesquisa na área educacional pode ser realizada entrelaçando-se história,
sociologia, política, legislação e outros conhecimentos, para que se consiga compreender suas
transformações de forma contextualizada. Assim, é a proposta deste anteprojeto de analisar o
Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE), inserido na Política de Assistência
Estudantil (PAE), com o intuito de constatar se o programa está contribuindo para a
permanência e a conclusão do curso pelos estudantes cotistas das vagas socioeconômicas e
étnico-raciais nos cursos superiores do IFBA/ Campus Salvador.
O IFBA, criado através da Lei Federal nº 11.892/2008, é o resultado das
transformações da Escola de Aprendizes Artífices da Bahia (1909-1937) - também conhecida
como a Escola do Mingau; Liceu Industrial de Salvador (1937-1942); Escola Técnica de
Salvador (1942-1965); Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA/1965-1993); Centro Federal
de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA/1993-2008), logo se trata de uma escola
centenária que tem sua estrutura e objetivos alterados sempre no sentido de acompanhar as
mudanças políticas e econômicas da sociedade baiana inicialmente, e depois, de forma mais
abrangente, da brasileira. É importante enfatizar que o objetivo primordial na concepção do
papel das Escolas de Aprendizes Artífices era “o de garantir atendimento, prioritariamente,
aos menores desvalidos, objetivando a diminuição da vagabundagem e da criminalidade”
(LESSA, 2002, p.10). Concepção política bem diferente da atualidade.
A oferta de cursos superiores e cursos de pós-graduação nas antigas Escolas Técnicas
Federais, historicamente reconhecidas pela sua atuação na formação profissional de nível
médio, e que após o processo de cefetização passaram a incluir a educação superior
tecnológica, bem como a formação de professores em seus objetivos, requer a realização de
estudos, com a finalidade de avaliar a partir de diferentes olhares como tem se dado o acesso
dos estudantes oriundos de grupos sociais menos favorecidos social e economicamente, bem
como a forma que estas escolas têm promovido políticas de assistência estudantil, em
consonância com as políticas públicas previstas pelo Governo Federal.
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De outro

lado, a

sociedade

civil, através

dos

movimentos

sociais

e,

concomitantemente, a realização de conferências nacionais e internacionais, têm debatido o
problema da desigualdade racial. O que culminou, entre outras medidas, na adoção de reserva
de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas e de grupos raciais e/ou étnicos (pretos,
pardos e indígenas), o que me faz citar Silva (2014: 51) quando reflete sobre os diferentes
objetivos da política assistencialista da Primeira República com a atual política de ações
afirmativas, concluindo que aquela não possuía como objetivo nenhum tipo de emancipação
das classes subalternas, mas sim, “uma acomodação e controle dos meninos que
perambulavam pelas ruas da cidade”.
Nesta última década, têm-se assistido ao desvelamento da falsa “democracia racial”
brasileira, onde é gritante a situação desvantajosa de ser negro e/ou indígena neste país. Essa
realidade tem sido exposta através dos dados econômicos e sociais, das pesquisas científicas,
bem como, no avanço da legislação nacional, que tem inovado com vários instrumentos legais
que abordam as temáticas étnico-raciais nos distintos espaços sociais. Contudo a linha da cor
da pele ainda existe e separa. Hasenbalg (2005: 252) questiona:
como explicar os fatos de que nove décadas após a abolição, os
negros ainda estejam super-representados na base da hierarquia
social e de que os não-brancos de classe média sofram formas
severas de discriminação?

A escola é, por excelência, o lugar de produção do “capital cultural”, de acordo com
o conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que consiste em um princípio de
diferenciação quase tão poderoso como o do capital econômico. Segundo Queiroz (2004: 10),
dentro do sistema de ensino, os estudantes “de determinados segmentos vão sendo
eliminados, num processo que Bourdieu e Passeron (1973) denominaram mortalidade
escolar”, atingindo principalmente “aqueles estudantes nos quais se associam várias
categorias de exclusão, isto é, quando se articulam, por exemplo, características como a
classe, a raça e o gênero”, e que a “exclusão se exacerba na proporção que se elevam os graus
de escolaridade, ampliando-se, deste modo, a desigualdade entre os segmentos sociais”. E o
ensino superior seria um:
lugar privilegiado para examinar a atuação do sistema de ensino na
reprodução das desigualdades sociais”, pois é neste momento do
percurso escolar que se evidencia “a seleção que se opera ao longo
da escolarização anterior. Queiroz (2004: 10)
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O discurso de Santos (2013) nos leva a pensar sobre a maneira que se deve
compreender a isonomia de direitos que se busca com as políticas de inclusão, para evitar que
se acredite em um “paradigma falso de isonomia”. Ainda segundo Santos (2013: 79): “a
grande transformação na luta pelos direitos humanos”, aceita a seguinte formulação: “temos o
direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando
a igualdade nos trivializa”.
Assim, ao se propor um estudo sobre a efetividade do Programa de Assistência e
Apoio ao Estudante (PAAE) pode ser um grande passo para uma análise da ação afirmativa
das cotas socioeconômicas e étnico-raciais do IFBA/ Campus Salvador, bem como
compreender como os estudantes cotistas se veem enquanto sujeitos neste processo de
implementação desta política.
Este estudo trabalhará com as categorias: Ações afirmativas, Assistência estudantil e
identidade. Na realização desta investigação, será empregada a metodologia de pesquisa na
linha bibliográfico-documental, com a análise da legislação sobre a promoção da igualdade
étnica e racial, as normas do MEC, os documentos produzidos pelo IFBA sobre a assistência
estudantil com seleção socioeconômica, os questionários socioeconômicos da inscrição no
vestibular e indicadores pedagógicos fornecidos pela Coordenação de Assistência Estudantil.
Também pretendo utilizar os pressupostos da investigação qualitativa e quantitativa através de
uma pesquisa de campo no próprio Campus Salvador, com uso de entrevistas
semiestruturadas, como instrumento metodológico principal para a coleta de dados, que serão
tratados por meio de análise de conteúdo. Devo entrevistar, por amostragem em percentual a
ser definido de gestores, docentes, membros da equipe do Setor Multidisciplinar (assistentes
sociais, pedagogos, psicólogos), estudantes cotistas. Pretendo realizar grupos focais com três
grupos de seis alunos de cada nível acadêmico, totalizando dezoito estudantes e entrevista
semiestruturada, através de formulários, com professores (das disciplinas mais críticas:
Matemática, Química e duas disciplinas técnicas) e profissionais do Setor de Seleção, bem
como, do Departamento de Permanência e Assistência Estudantil, ligados à Pro-Reitoria de
Ensino e da Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante (DEPAE) do IFBA/
Campus Salvador; do Departamento de Assistência ao Estudante e do Departamento de Apoio
Pedagógico do IFBA/ Campus Salvador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto está em andamento. Não tendo ainda dados de campo, por estar
em fase inicial. Tem como mecanismos gerenciais de execução, o próprio andamento do curso
de mestrado e os Relatórios Técnicos Semestrais. Esta pesquisa terá como mecanismo de
transferência de resultado, a produção da dissertação e o compromisso da apresentação dos
resultados à comunidade do IFBA, no campus Salvador ou em outros que se receba convite.
Quanto aos Resultados da pesquisa, a pesquisadora

acredita que poderão fortalecer a

política de ações afirmativas, não só do IFBA, mas de toda a Rede Federal de Educação
Profissional, cuja finalidade maior é a da promoção do acesso, da permanência e da conclusão
de curso, principalmente das/dos estudantes hipossuficientes, que se autodeclaram
negras/negros e indígenas/indígenas descentes, com resultados que vão para além da inclusão
social, porque trata da formação acadêmica de cidadãs/cidadãos com consciência crítica,
conforme prevê a missão do IFBA.
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DIÁLOGO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA
DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Albertina Marília Alves Guedes1
Edenise Gláucia Alves Guedes2
1

Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. E-mail: albertina.guedes@ifsertao-pe.edu.br
2
Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural. E-mail: edenise.guedes@ifsertao-pe.edu.br

RESUMO: A concepção do professor como pesquisador permite que esse profissional
desenvolva a prática da pesquisa no trabalho docente o que por sua vez possibilita-o a
direcionar um olhar mais cuidadoso para os fenômenos presentes no contexto escolar.
Partindo desse pressuposto esse trabalho foi desenvolvido mediante a realização de uma
pesquisa sobre a participação de estudantes de cursos de licenciatura em atividades de
iniciação a pesquisa científica e teve como principal objetivo apresentar quais podem ser as
contribuições da participação de estudantes dos cursos de licenciatura em atividades de
pesquisa científica durante os primeiros anos da formação docente. Esse estudo consiste em
uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa e teve a colaboração de 10 estudantes dos
cursos de licenciatura do IF Sertão PE, Campus Petrolina. O instrumento utilizado na coleta
de dados foi Roteiro de Entrevista Aberta. Os resultados desta investigação revelaram que é
muito importante a participação dos licenciandos durante os anos iniciais da formação em
pesquisa científica desenvolvida em contexto escolar visto que nestes momentos o
licenciando a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre a realidade presente no
contexto escolar e educacional, bem como pode compreender melhor o que acontece na
mesma. Por fim, podemos concluir que as instituições de ensino superior que oferecem cursos
de licenciatura devem promover que seus licenciandos possam participar de atividades de
pesquisa científica visando contribuir de modo significativo na formação dos futuros
professores.
Palavras–chave: formação docente, pesquisador iniciante, contexto escolar.

DIALOGUE ON SCIENTIFIC RESEARCH IN TEACHER TRAINING
Abstract: The design of teacher as a researcher allows these professionals to develop the
practice of research in teaching which in turn enables him to target a more careful look at the
present phenomena in the school context. Based on this assumption this study was developed
by conducting a survey on the participation of bachelor course students in scientific research
initiation activities. This study aims to present what may be the participation contribution, for
the first time, of bachelor course students in scientific research activities during the first years
of teacher training. This study consists of a qualitative field research approach and counted on
the collaboration of 10 undergraduate students from IF Sertão PE, Petrolina Campus. The
results of this work show that the participation of undergraduates is very important during the
early years of training in scientific research in schools since in these times students have the
opportunity to expand their knowledge on the reality present in school and educational
context as well as better understanding of what happens in it. Finally, we conclude that higher
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education institutions offering bachelor degree courses should promote their undergraduate to
participate in scientific research activities and thus contribute significantly in the training of
future teachers.
Keywords: teacher training, young researcher, school context.

INTRODUÇÃO
Na

sociedade

moderna

os

processos

de

produção

e

reprodução

dos

saberes/conhecimentos legitimados estavam reservados apenas as instituições educativas –
escolas e universidades. A concepção de escola foi se consolidando e apresentando-se como
uma instituição orientada fundamentalmente para promover a apropriação do conhecimento e
a formação cidadã. No entanto, nas sociedades contemporâneas, dadas às transformações
econômicas e tecnológicas que as engendram, ampliam substancialmente os espaços de
produção e disseminação do conhecimento. Para tanto, as diversas instituições sociais,
escolas, creches, empresas, dentre outros, configuram-se como espaços de desenvolvimento e
execução de pesquisas científicas (CANDAU, 1999).
No entanto, para que seja possível ao estudante de licenciatura ter a oportunidade de
ser inserido em projetos de pesquisa científica, é preciso que a instituição de ensino superior
possibilite aos discentes a oportunidade de inserção neste tipo de atividade que, segundo
Netto e Rocha (2003, p. 25), “produz efeitos marcantes na formação dos estudantes
envolvidos”. Sobre essa perspectiva, André (2006) apresenta que a principal característica do
exercício docente é o ensino mediante o conjunto de atividades com planejamento prévio
intencional e sistemático cujo desenvolvimento visa socializar com os alunos conhecimentos
e habilidades que permitam aos estudantes, bem como uma visão crítica e reflexiva do
contexto escolar o qual estão inseridos.
Nesse sentido, as propostas de iniciação científica presentes nas instituições de ensino
superior no Brasil devem buscar inserir a participação dos discentes em projeto de pesquisa
científica. Esses projetos configuram-se como oportunidades para o estudante desenvolver o
pensamento crítico e reflexivo acerca dos conteúdos teóricos apreendidos durante a formação
docente, por isso, ao falar sobre a “pesquisa científica” e “formação do professor”
consideramos importante ampliar nossos conhecimentos sobre o que é ser um pesquisadoriniciante durante os anos de formação, além de conhecer quais podem ser os sentidos e
significados apreendidos pelos professores em formação.
A realização desta pesquisa foi considerada relevante que visa contribuir nas
discussões teóricas sobre a importância da inserção de estudantes dos cursos de licenciatura
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em projetos de pesquisa científica. Além disso, o resultado desta investigação poderá
contribuir na promoção de novas propostas de trabalhos e debates sobre a importância de ser
um pesquisador-iniciante para os estudantes dos cursos de licenciatura e, consequentemente,
contribuir para uma discussão e reflexão mais ampla sobre os desafios presentes no contexto
escolar, bem como promover uma maior inserção dos licenciandos em atividades de pesquisa
científica em ambientes educacionais.
A intensão em discutir neste trabalho sobre a participação de estudantes de cursos de
licenciatura em pesquisa científica partiu da seguinte problemática: Será que é possível
possibilitar que o estudante que tenciona ser professor tenha uma visão mais criticas e
reflexiva sobre as questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem que acontecem
na escola a mediante a sua participação em pesquisas cientificas? Caso isso seja possível,
quais podem ser as contribuições que a pesquisa científica desenvolvida em contexto escolar
e/ou educacional na formação do licenciando?
A partir desse contexto esse trabalho teve como principal objetivo apresentar quais
podem ser as contribuições da participação de estudantes dos cursos de licenciatura em
atividades de pesquisa científica durante os primeiros anos da formação docente para
estudantes dos cursos de licenciatura do IF Sertão PE, Campus Petrolina.
MATERIAL E MÉTODOS
Os dados foram coletados a partir de uma abordagem qualitativa e de inspiração
etnográfica (BARDIN, 2009). Sobre a pesquisa qualitativa, Macedo (2009) destaca que visa à
compreensão e interpretação de um fenômeno social onde o pesquisador busca a compreensão
do contexto de pesquisa. Concernente à pesquisa de inspiração etnográfica Lapassade (2005,
p. 148) descreve que o método etnográfico trata-se de uma “descrição (grafia) de um etnos
(termo que designa povo, uma cultura) e implica fundamentalmente na observação
participante – noção que define ao mesmo tempo a etnografia em seu conjunto e as
observações prolongadas feitas no campo ao participar da vida das pessoas”.
Esse trabalho foi realizado com a colaboração de 10 estudantes dos de Licenciatura do
IF Sertão PE, Campus Petrolina, sendo 3 estudantes do curso de Licenciatura em Química, 3
estudantes do curso de Licenciatura em Física, 2 estudantes do curso de Licenciatura em
Computação e 2 estudantes do curso de Licenciatura em Música. Foram considerados
elegíveis para participarem na investigação, discentes que estejam cursando os períodos
iniciais (1º ao 4º período) dos cursos de licenciatura e que estejam participando de projeto de
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pesquisa pela primeira vez. O instrumento utilizado na coleta dos dados foi um Roteiro de
Entrevista Aberta (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir da realização da Entrevisa Aberta os participantes expessaram quais são os
sentidos e significados de ser um pesquisador-iniciante durante os anos iniciais da formação
docente. Sobre a paticipação de alunos de cursos de licenciatura em pesquisa de iniciação
científica, Bariani (1998) e Almeida (1995) apresentam que é importante a participação desses
estudantes em projetos de iniciação em pesquisa uma vez que possibilita ao licenciando
conhecer realidades escolares distintas, exercer sua criatividade, desenvolver o raciocínio
crítico e reflexivo, articular conhecimentos diversos, superar a dicotomia teoria e prática,
dentre outros.
De acordo com os alunos entrevistados um dos principais sentidos e significados em
participar de pesquisa cientifica durante os anos iniciais da formação docente é importante
porque possibilita ao licenciando direcionar um novo olhar sobre o contexto da pesqusia
conforme descrito no relato: Participar de projeto de pesquisa é muito importante para o
aluno do curso de licenciatura porque através da pesquisa o aluno tem a oportunidade de
ampliar o seu olhar sobre aspectos que ocorrem na escola e pode também compreender
melhor o que acontece na escola e pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem.
Calazans (1999) também apresenta que é importante a participação dos estudantes de
cursos de licenciatura em pesquisas científica em contexto escolar porque viabiliza ao
licenciando compreender que a formação docente é muito mais além de apenas ministrar
aulas. A estrutura curricular dos cursos de licenciatura também deve permitir que o estudante
direcione um olhar preocupado com os fenômenos presente no contexto da escola e que
possa verificar que tipo de pesquisa pode ser realizada, como organizar os métodos de coleta
de dados, como analisar os dados coletados, como discutir os resultados encontrados, dentre
outros aspectos.
Outro entrevistado ainda revelou que “ser um pesquisador-iniciante está sendo muito
importante para a minha formação docente visto que mediante a minha participação em
projeto de pesquisa cientifica tive a oportunidade de conhecer e compreender melhor a
dinâmica dos acontecimentos que ocorrem em contexto escolar”.
Nestes relatos percebemos que, conforme apresenta Ludke (2001a) quando o estudante
de cursos de licenciatura participa em pesquisa científica em contexto escolar, este tem a
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oportunidade de ampliar o seu conhecimento relacionado ao tema da pesquisa, bem como
participar de discussão e reflexão sobre o tema pesquisado. Além disso, ainda é possível
problematizar, analisar e compreender o processo de mudança e/ou transformação das práticas
pedagógicas vivencias na escola.
Outro estudante ainda acrescentou: “é de grande sentido e significado para mim
participar em pesquisa científica. Hoje eu percebo o meu crescimento intelectual, o modo de
ver e perceber as coisas que ocorrem na escola a qual estou coletando os dados sobre
‘violência na escola’. Também percebo que melhorei o modo de falar em público”. O relato
deste licenciando corrobora o que Calazans (1999) apresenta quando menciona que a pesquisa
cientifica possibilita o desenvolvimento de habilidades e capacidades que, a partir da
apreensão de teorias, metodologias, atitudes e compromissos dos aprendizes, e, contribui
também no modo de pensar crítico e reflexivo do pesquisador-iniciante.
Para Demo (2005), a pesquisa deve ser percebida como uma atividade básica no
processo de apropriação dos conhecimentos escolares, pois, por meio dela, busca-se oferecer
o acesso ao conhecimento historicamente acumulado. Por meio da pesquisa, o ensinoaprendizagem pode ser pensado para além de um conjunto de conhecimentos sistematizados e
apresentados por meio de livros didáticos que, muitas vezes, desconsideram o contexto
escolar dos alunos. Além disso, a pesquisa facilita o trabalho pedagógico, pois o professor
pode trabalhar, ao mesmo tempo, com diversas áreas do conhecimento.
Portanto, é nesse sentido que a atividade de pesquisa adquire um papel de prática
pedagógica, conforme apresenta Severino (2009, p. 6), “não se trata de transformar o
professor e o aluno em pesquisadores especializados, como se fossem membros de uma
equipe de um instituto de pesquisa, mas de praticar a docência e a aprendizagem mediante
uma postura investigativa”.
CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento desse estudo esperamos contribuir nas discussões e reflexões
sobre a importância da inserção de estudantes dos cursos de licenciatura na pesquisa
científica. Esperamos também que os resultados desta investigação possam contribuir na
promoção de novas propostas de trabalhos e novos debates sobre os sentidos e significados de
ser um pesquisador-iniciante nos cursos de licenciatura a partir dos relatos registrados sobre
os desafios, possibilidades de trabalho de pesquisa, bem como a partir dos relatos das
experiências de aprendizagens registradas pelos colaborados da pesquisa.
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Além disso, ainda consideramos relevante compreendermos de que maneira as
atividades de pesquisa científica estão sendo disponibilizadas aos discentes e como esta
experiência reflete na formação dos futuros professores, contribuindo no crescimento pessoal
e profissional. Com a realização desse trabalho ainda pudemos perceber que a função das
instituições que oferecem cursos de licenciatura vai além da formação profissional técnica
e/ou especializada. Deve ter o compromisso com o desenvolvimento da perspectiva
investigativa e, consequentemente, com a produção de novos conhecimentos. Todavia, para
alcançar esse objetivo é preciso que as instituições que oferecem esses cursos busquem
atribuir um papel relevante à formação científica para a concretização de uma universidade
crítica e criativa.
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DISCENTES E SUAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO
ÉTNICO-RACIAL E O NEABI
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RESUMO: A pesquisa tem por objetivo investigar de que maneira discentes elaboram suas

representações sociais sobre a educação escolar para as relações étnico-raciais tendo como
referências as ações do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena – NEABI. A abordagem
quantitativa é um estudo de caso e tem como locus um campus do IF Baiano, localizado na
região do Recôncavo Baiano, distante 116 km de Salvador. A observação empírica
motivadora dessa pesquisa foi a escuta das falas de membros da comunidade acadêmica a
respeito das demandas por políticas de inclusão social. Observa-se ainda a fragilidade da
identidade territorial dos sujeitos a serem pesquisados que penso ser um fator a contribuir para
obstacularizar o empoderamento dos discentes como suporte às ações mobilizadoras e
práticas sócio pedagógicas transformadoras no campus. O referencial teórico adotado está
embasado nos aportes da Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003) e Jodelet
(2001). No campo das relações étnico-raciais aportamos nos referenciais de Aquino (1998),
Glissant (2005) e Santos (2011). Os sujeitos investigados foram 50 discentes, de ambos os
sexos e cursistas regulares em diferentes cursos ofertados no campus. O instrumento de coleta
de dados foi o questionário. Como expectativa conclusiva o estudo espera possibilitar a
reconstrução do discurso e da ação pedagógicos do núcleo, no sentido de estimular a
participação dos discentes, oriundos de grupos historicamente postos a margem dos processos
decisórios, assim como, contribuir para afirmação de suas identidades e de suas cidadanias.
Palavras–chave: diversidade, preconceito, representações sociais

STUDENTS AND THEIR REPRESENTATIONS ABOUT THE RACIAL-ETHNIC
EDUCATION AND THE NEABI.
ABSTRACT: The survey aims to investigate how students draw up their social
representations about school education to etnicorraciais relations having as reference the
actions of Afrobrasileiro and indigenous studies – NEABI. The quantitative approach is a case
study and its locus a campus do IF Baiano, located in the region of Recôncavo, 116 km from
Salvador. The empirical observation that motivating research was listening to the speeches of
members of the academic community regarding the demands for social inclusion policies.
Notes the fragility of territorial identity of the subject to be searched which I think is a factor
contributing to inhibit the empowerment of students as mobilizing actions support and
manufacturing sociopedagógicas practices on campus. The theoretical framework adopted is
based on the contributions of the theory of social representations of Moscovici (2003) and
Jodelet (2001). In the field of racial-ethnic relations we dock in Aquino (1998) and Glissant
(2005). The subjects investigated were 50 students, of both sexes and regular participants in
different courses offered on campus. The data collection instrument was the questionnaire.
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How conclusive the study expected expectation enabling the reconstruction of discourse and
the teaching of core action, in order to stimulate the participation of students from groups
historically laid the decision-making as well as contribute to the affirmation of their identity
and their citizenship.
KEYWORDS: diversity, prejudice, social representations.

INTRODUÇÃO

No contexto educativo é recorrente a problemática do questionamento de discentes
sobre a forma inadequada com que a temática das relações étnico-raciais são abordadas na
sala-de-aula. A escola que se pretende inclusiva para a educação étnico-racial tem como
horizonte vir a ser aberta à comunidade para suprir as demandas dos diferentes grupos tidos
como excluídos e discriminados historicamente, a exemplo de afrodescendentes e índios
descendentes, dentre outros.
Muitos dos fatores que provocam esses questionamentos precisam ser desdobrados em
outras pesquisas, aqui destaco a importância do estudo dessa temática na perspectiva da
educação étnico-racial advinda das ações políticas e pedagógicas promovidas pelo NEABI.
[..] O NEABI é um Núcleo de natureza propositiva, consultiva e deliberativa, no
tocante às questões da diversidade, na perspectiva dos princípios multiculturais,
tendo como escopo o fomento a estudos das questões étnico-raciais e o
desenvolvimento de ações de valorização das identidades afro e indígenas.
(BRASIL, 2012)

No espaço escolar as discussões e posicionamentos dos discentes a respeito das
demandas por transformações efetivas, apontam para críticas às políticas públicas de
assistência estudantil, vistas como insuficientes para garantir o acompanhamento da
aprendizagem e a permanência dos estudantes em vulnerabilidade social no Instituto.
Por essas questões, esta pesquisa tem por objetivo investigar de que maneira discentes
elaboram as representações sociais sobre a educação escolar para as relações étnico-raciais
tendo como referências as ações do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena – NEABI
no Campus Governador Mangabeira.
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Políticas para diversidade no IF Baiano e criação dos NEABI’s
Criada em 2008, a Política de Inclusão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica tomou como referência o objetivo de garantir o acesso aos grupos, que por
diferentes razões apresentavam dificuldade de acesso, de permanência ou conclusão do seu
percurso formativo em “instituições de ensino de qualidade”.
(...) Os grupos em desvantagem social são identificados por receberem da sociedade
um reconhecimento negativo em função de características (condição étnico-racial,
gênero, renda) por suas relações sociais (origem familiar, rede de relações pessoais,
ou por suas condições como agentes econômicos, políticos e culturais) (SETEC,
2008, p. 12)

Programas criados pelo IF Baiano para garantir políticas para diversidade ajudam a
entender o contexto contemporâneo das ações para a escola inclusiva, são eles: Programa de
Educação em Direitos Humanos – PEDH; Programa de Cotas – PRO-COTAS; Programa de
Inclusão de Jovens e Adultos na Educação Profissional – PIJAEP e o Programa de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – PAPNE; criação de Núcleos de
Estudos Afrobrasileiros e Indígenas - NEABI. Estes programas perseguem a trilha da
“compreensão da necessidade de transformação cultural na formação técnica e tecnológica, e
que a cultura inclusiva demanda mudanças de atitude de gestores(as), servidores(as),
estudantes e de toda a comunidade do IF Baiano”. (BRASIL, 2012).
As discussões para criação dos NEABI’s no IF Baiano tiveram início em novembro de
2013 no seminário de Diversidade, Inclusão e Política de Assistência Estudantil do IF Baiano,
que promoveu um debate interno sobre as demandas institucionais para elaboração do
regimento e propostas para implementar ações dos diversos núcleos nos campi.

MATERIAL E MÉTODO
A presente pesquisa faz parte de um projeto interno do campus Governador Mangabeira
e está registrado na Coordenação de Pesquisa com as devidas prestações de contas dos seus
procedimentos metodológicos. A primeira etapa constituiu-se a partir do debate realizado
junto ao Grêmio estudantil em decorrência de dois casos ocorridos que envolviam tensões
entre discentes provocadas por alegações de discriminação racial e social. Na oportunidade o
setor de Assistência Estudantil adotou medidas educativas, vistas por 69,4% dos discentes
como inadequados. Na segunda etapa, foi feito o desenho desse projeto e a revisão
bibliográfica dos assuntos referentes à temática, visando o aporte teórico para pesquisa. Na
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terceira etapa foi elaborado um questionário com perguntas de múltipla escolha e subjetivas.
Sua aplicação ocorreu no quiosque de coleta organizado no laboratório de informática ,
utilizando o formulário on line Google Doc e aplicado com 50 sujeitos dos cursos técnicos
integrados e subsequentes de informática, alimentos e agroindústria. O grupo tinha o seguinte
perfil: 60% do sexo masculino e 40% feminino; 68% de negros e 28% pardos. Na quarta e
última etapa, houve o tratamento e análise das informações levantadas.
Para o enriquecimento das discussões sobre as representações sociais, relações étnicoraciais no contexto educativo, contamos com as contribuições de autores contemporâneos,
dentre os quais podemos destacar Moscovici (2003) e Jodelet (2001). No campo das relações
étnico-raciais aportamos nos referenciais de Aquino (1998) e Glissant (2005), dentre outros.
A presente pesquisa identifica que o NEABI deve considerar a diversidade como
possibilidade de reconhecimento da riqueza material e simbólica do convívio de diferentes
culturas de matrizes distintas (africana, indígena e europeia), e ao fazer isso coloca em xeque
as estruturas que impõem a desigualdade como norma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi verificado que quase metade dos discentes pesquisados (48%) declarou ser
beneficiária de algum tipo de assistência estudantil institucional. No espaço escolar a
discussões e posicionamentos dos sujeitos a respeito das demandas por transformações
efetivas apontam para críticas às políticas públicas de assistência estudantil, vistas como
insuficientes para garantir o acompanhamento da aprendizagem e da permanência dos
discentes em vulnerabilidade social.
Os discentes reconhecem a importância da escola e da necessidade do tratamento
pedagógico de temas como as diferentes formas de preconceitos presentes na sociedade, e
exigem que além do compromisso de instrução do conhecimento, ela seja responsável,
sobretudo, pela formação ética e social. Para eles é na escola que passam boa parte do tempo
de suas vidas, mais tempo até do que com a própria família.
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É possível pensar que a escola pode reduzir os efeitos do preconceito ao oportunizar
situações que valorizem as diferentes matrizes culturais, à medida que reconheça a expressão
das diferentes linguagens e saberes dos discentes e articule ações que os sensibilizem a
confiar nas suas próprias produções intelectuais. Um desses exemplos são as políticas de ação
afirmativa que podem fomentar a cidadania e o exercício dos direitos civis. Tendo condições
de disputar em melhores condições os espaços de empregabilidade, equipamentos de serviços,
lazer e cultura, é possível reconstituir, em parte, a dignidade subtraída pelas formas de
preconceito.
Na escola, as relações raciais, quando aparecem em situação de tensão, estão quase
sempre enodadas com o afeto no sentido do desprazer. E muitas vezes o professor, quando
preparado pode mediar esses conflitos. Daí a importância do entrelaçamento entre as relações
raciais e o afeto49 na dimensão do fazer pedagógico.
Por outro lado, os alunos, mesmo mergulhados nas armadilhas da cultura do preconceito,
buscam compreender as contradições da contemporaneidade, as raízes do preconceito racial e
as heranças que foram transportadas até eles, capturando-os com valores que nem sempre são
os seus, a exemplo do ideário eurocêntrico hegemônico em detrimento dos valores das
matrizes africana e indígena.

49

Entendido, no campo da psicanálise e da abordagem Lacanina, como um estado emocional, incluindo toda a
gama de sentimentos humanos, do mais agradável ao mais insuportável, manifestado de forma violenta, física
ou psíquica, de modo imediato ou adiado.
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É possível pensar que as questões sobre identidade, quando não existe uma correlação
com a aprendizagem escolar afetam o desempenho dos alunos/as, pois sua autoestima
encontra-se abalada por desconhecer a si mesmo, o outro e o espaço em que vive.
A construção da identidade se dá através das interações que o sujeito estabelece entre
seus pares e que interfere diretamente em suas atitudes, crenças, valores e representações
sociais. Caracteriza-se como um processo dialético permeado por tensões entre o que dizem
ao sujeito, o que ele é (atributo) e o que o sujeito se apropria como seu (pertencimento).
(PLACO, 2002)
O pertencimento é uma identidade para o sujeito e funciona como uma marca que o
diferencia de outros. É uma configuração forjada em contexto sócio cultural e histórico.
Portanto, apreender as representações sociais da comunidade sobre o NEABI, como códigos
identitários, possibilita apreender o quase todo, revelado ou encoberto, do complexo exercício
do convívio social das diferenças.
O papel do professor, no processo de mediação entre os discentes e o mundo que o cerca,
é fundamental como elemento de construção de uma nova mentalidade, onde se articule
dentro da escola a desconstrução do preconceito. Esperam-se do professor, dimensões
diversas da sua função profissional: de caráter social, na perspectiva em que compartilha com
a família a educação dos seus filhos; de caráter político, na medida em que contribui para a
formação de cidadãos e, por fim, de caráter cognitivo, na transmissão e construção do
conhecimento.
Nesse aspecto o grupo pesquisado confirmou que a escola, ao não possibilitar a
discussão sobre os temas que geram a intolerância, constitui-se num obstáculo para a sua
superação. Quando perguntado sobre o que os professores podem fazer para diminuir o
preconceito, eles são enfáticos ao afirmar que podem enfrentar o problema sem rodeios,
estimulando a discussão. Quando estas discussões ocorrem na sala de aula, afirmam serem
provocadas pelos conteúdos das disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e
Empreendedorismo. Embora 68% afirmem que já tiveram contato com as discussões
propostas na Lei 11.645/08 que trata do ensino nas escolas da História e Cultura Afrobrasileira e Indígena e 60% informou ter conhecimento do Estatuto da Igualdade Racial.
Por mais paradoxal que pareça, o ambiente escolar estudado demonstrou ser hostil ao
problema da aceitação e da garantia do direito à diversidade. Os preconceitos sofridos pelo
aluno afrodescendente o tornam invisíveis dentro da escola e provocam danos psicológicos
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que perduram por um longo tempo na estrutura psíquica. Discentes (74%) informaram já ter
sofrido preconceito racial na escola.

CONCLUSÕES
A comunidade reconhece a importância da escola, e exige dela outros compromissos
além de instrução do conhecimento. Nessa dimensão a instituição deve implicar-se com a
formação ética e social. É na escola que os alunos, sobretudo, passam boa parte do tempo de
suas vidas, mais tempo até do que com a própria família.
O NEABI deve considerar a diversidade como possibilidade de reconhecimento da
riqueza material e simbólica do convívio de diferentes culturas de matrizes distintas (africana,
indígena e europeia), e ao fazer isso coloca em xeque as estruturas que impõem a
desigualdade como norma.
Nesse sentido, o sistema educacional não pode apoiar-se apenas na visão de mundo de
um segmento eurocêntrico, impondo a exclusão dos outros. Por outro lado, quanto ocorre a
hegemonização do modelo exclusivista, ela tem impacto direto nas histórias e projetos de vida

Artigos

Ciências Humanas

13277

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

do aluno afro-brasileiro e indígena, obliterando os seus sonhos ao ver no outro aquilo que ele
não é. E assim sendo, as realizações pessoais e tornam-se mais difíceis de serem alcançadas.
Nesse sentido, uma das ações possíveis do NEABI, enquanto núcleo engajado no sistema
educacional é, portanto, desconstruir a visão de mundo hegemônica eurocêntrica, indutora da
exclusão de outros grupos étnicos. Desconsiderar a diversidade das diferentes matrizes em
suas dimensões material e simbólica, traço singular da cultura brasileira, é um desafio
contemporâneos à educação como opção política e pedagógica transgressora para o desmonte
das estruturas que impõem, dentro e fora da escola, a desigualdade como norma.
Os depoimentos dos discentes revelaram em sua maioria que o colega, quando flagrado
em atitudes preconceituosas, não assume o seu ato. Quando perguntado sobre a motivação do
seu preconceito, quase sempre ele diz ser “brincadeira”. Isso ocorre porque há uma noção
clara do conceito do que é certo ou errado, do que é aceito ou é moralmente condenado pela
sociedade. A saída é quase sempre a afirmação do discriminador de que “não foi bem isso que
eu quis dizer” e, com essa posição de autodefesa, acaba prevalecendo “o dito pelo não dito”.
No decorrer do trabalho, foi observado que o tema do preconceito nas relações entre os
discentes pesquisados se compõe de duas vertentes que apontam, por um lado, para o de
natureza racial e, por outro, para o preconceito de caráter econômico. Essas duas tendências
nos levam a concluir que é preciso pensar uma educação antirracista. Tarefa desafiadora, visto
que são múltiplos os fatores que atuam como matrizes desse fenômeno. A escola reflete o
contexto social e reproduz, quase sempre, preconceitos que têm origem na família e na
sociedade.
Por essas razões, o principal foco para ser trabalhado no contexto escolar com vistas a
transformar as representações sociais indutoras do preconceito, deve ser a reeducação de
jovens de diferentes origens sociais, econômicas ou étnicas, visto que o problema do
preconceito tem consequências negativas para o conjunto dos que convivem diariamente no
espaço da escola, embora, na maioria das vezes, o impacto é aparentemente maior para os
segmentos vitimados.
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DIVERSIDADE DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO
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RESUMO: O objetivo da presente pesquisa é analisar as configurações do mercado de

trabalho e as questões de gênero no contexto mundial, nacional e local, fazendo com que
alunos e demais cidadãos se conscientizem da atual realidade. A partir da análise de trabalhos
sobre o tema, a fundamentação teórica foi desenvolvida abordando principalmente a mulher,
desde a pré-história aos dias atuais, e a inserção do transgênero no mercado de trabalho
contemporâneo. Para tal aprofundamento, pesquisas bibliográficas e documentais foram feitas
com base em anais científicos e monografias. Como resultado de tal análise, chegou-se a
conclusão de que é necessário debater e refletir em torno da questão da inserção da mulher e
do transexual no mercado de trabalho, uma vez que estas questões têm raízes históricas na
sociedade, e que as desigualdades que ambos sofrem precisam acabar.
Palavras–chave: estereótipos, desigualdades, mulher, sociedade, transgênero

GENDER DIVERSITY ON THE LABOUR MARKET
ABSTRACT: The aim of this research is to analyze the labor market settings and gender
issues in the global, national and local context, making students and other citizens aware of
the current reality. From the analysis of studies on the subject, the theoretical foundation was
developed discussing mainly the female labor since prehistory to the present day and the
inclusion of transsexuals and transgenders in the current labor market. Bibliographical and
documentary research were based on scientific proceedings and monographs for deepening on
the theme. The conclusion drawn from this analysis was that it is necessary to discuss and
reflect on the issue of inclusion of women and transsexuals in the labor market, since these
issues have historical roots in society, and that inequalities suffered by both groups must have
an end.
KEYWORDS: stereotypes, inequalities, women, society, transgender
INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz para discussão as relações de gênero e desigualdade e seus
reflexos no mundo do trabalho tais como a precarização do trabalho feminino, a exclusão de
pessoas transgêneros no mercado e desafios para sua inclusão, uma abordagem sobre a
emancipação da mulher brasileira no mercado de trabalho e a origem de uma divisão social do
trabalho. A partir de observações e pesquisas bibliográficas, o grupo procurou buscar tanto
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questionamentos a respeito dos temas citados à cima como também soluções e uma visão
mais ampla e macro à respeito da relação gênero x trabalho e suas influencias na sociedade e
vice-versa, com o objetivo de analisar as configurações do mercado de trabalho e as questões
de gênero no contexto mundial e nacional.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica através
de análises de artigos acadêmicos, livros e estatísticas a respeito do histórico da inserção da
mulher e de pessoas transgêneros no mercado de trabalho, problematizando as estatísticas
encontradas relacionando o histórico da ascensão do capitalismo e a divisão sexual do
trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das origens da pré-história ao século XIX
Desde a pré-história que a mulher, no seu grupo social, vem realizando trabalhos que se
dizem ser destinados às mesmas, como por exemplo, ficar encarregadas a cuidar dos filhos e
da alimentação dos homens que saiam para pescar e caçar.
Na atual sociedade patriarcal, a mulher vem sofrendo humilhações à longo prazo, sendo
privada do reconhecimento dos direitos mais básicos. Sendo negada a elas o direito da
educação, pois acreditava-se que se a mulher adquirisse conhecimentos, impediria que o
homem tivesse total domínio sobre elas.
Aquela que, inicialmente deteve o mando do grupo em função da posse dos meios de
produção, após o contra-golpe masculino tornou-se, reduzida à condição criatura submissa ao
pai depois, ao marido.
As civilizações se sucederam e muitas mulheres sacrificadas pelo atrevimento de serem
contra a sua condição servil. Desde a antiguidade até o final do século XVIII as mulheres
aumentaram o populoso grupo dos excluídos sociais.
Tudo isso é refletido pela perda do poder feminino. Que só sobreviveu, mantido dentro
da civilização faraônica onde a mulher até a dominação Ptolomaica conseguiu segurar da sua
igualdade de direitos aos homens.
A história da família ocidental revela a superioridade do homem, tanto no papel de pai,
como no papel de marido. De acordo com historiadores, a historiografia que essa
superioridade se deu na Índia, "onde o pai é o chefe do grupo religioso".
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Mas isso só começou a ter lugar com os povos indianos com a invasão de seu território
pelos povos indo-europeus. Essa preponderância dos homens em relação a quesitos religiosos,
que excluía totalmente as mulheres, igualmente vingou na Grécia e em Roma, também
civilizações da mesma origem étnica.

No Brasil, até o século XIX, tiveram vários

testemunhos do que as mulheres sofriam com a dominação do homem. Durante a Colônia e o
império, as mulheres, por causa da herança, eram internadas forçadamente pelo pai ou irmão
em conventos, e mesmo com toda essa situação a igreja ficava do lado do poder patriarcal.
Desde a antiguidade até o fim do século XVIII, a mulher ficou limitada às atividades
domésticas e ao trabalho no campo.
A revolução industrial e o trabalho das mulheres
No Brasil, quando se deu o início de processo de colonização por Portugal, as mulheres
permaneciam presas dentro de casa, somente podendo sair nas ruas com a companhia dos seus
maridos ou pais. Em meados do século XIX, muitas mulheres ainda não podiam estudar, pois
os patriarcas achavam que essa prática seria perigosa, e até mesmo desnecessária. Mas, isso só
valia para mulheres de classes privilegiadas, as escravas e mulheres do povo eram submetidas
a realizar trabalho pesado.
Com o surgimento da produção fabril, por conta da ganância, os burgueses começaram
a levar para as linhas de produção crianças e mulheres. O trabalho nas indústrias tornou
necessários algum nível de instrução simples, com isso, as meninas foram aceitas nas escolas,
porém, os métodos que eles usavam era de educação separada por sexo.
Quando as mulheres tiveram acesso à educação, mesmo que precária, aconteceu o que
os homens e patriarcas mais temiam: elas começaram a ter consciência da sua importância na
sociedade e passaram a reivindicar seus direitos. No século XX, assistiu-se o desenvolvimento
da consciência feminina à par da valorização do seu trabalho.
Com a utilização de novas formas de trabalho a produção teve um aumento considerável
e o aperfeiçoamento das mesmas através de aplicação de novas tecnologias. Com a utilização
da força do vapor e da energia elétrica toda a sociedade se beneficiou, pois, o adiantamento
urbano logo se fez, onde as pessoas saíram do campo para irem procurar empregos em
fábricas. E como já foi dito, as indústrias tinham de ter níveis básicos de aprendizado, com
isso, aumentaram-se o número de escolas que visavam a educação básica. E a mulher, que
antes era oculta na sociedade, foi substituída por outra que trabalhava fora de casa e ajudava o
marido no sustento da família.
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A mulher trabalhadora
Foi a partir do século XIX que a mulher passou a ser observada, descrita e documentada
com uma atenção sem precedentes. Os contemporâneos da época passaram a debater a
conveniência, a moralidade e até a legalidade da mulher no mercado de trabalho.
A mulher trabalhadora foi produto da revolução industrial pois a partir dela, se tornou
uma figura visível e perturbadora. Sua visibilidade, resultado de sua percepção como um
problema, fizeram com que duas justificativas marcantes e notáveis na época eclodissem.
A primeira alegava que fazer da mulher uma trabalhadora implicaria negativamente em
suas obrigações com o lar, o marido e os filhos. O legislador Jules Simon chegou a dizer em
1860 que “uma mulher que se torna trabalhadora deixa de ser mulher”.
A outra justificativa, resultado de estudos de médicos, legisladores e estatísticos,
tornavam “naturais” os fatos que diziam que a mulher tinha mais baixo valor produtivo que o
homem, fazendo com que a voz feminina fosse calada cada vez com mais força.
A economia política e a mulher operária
Apesar das diferenças nacionais, assim como diferentes escolas de economia política
dentro do mesmo país, alguns princípios básicos sempre eram os mesmos. Dentre eles, a
noção de que o salário de um homem tinha de ser suficiente não somente para sua
subsistência, mas também para manter uma família.
Mas, em contradição à isso, o salário da uma esposa, “tendo em conta a atenção que
necessariamente tinha que dar aos filhos, não se esperava mais do o que suficiente para seu
próprio sustento”. Ou seja, ao propor duas “leis” diferentes para o salário, os economistas
distinguiam a força de trabalho segundo o sexo.
Além disso, em sua maioria, os sindicalistas procuravam proteger seus empregos e
salários mantendo as mulheres afastadas das suas profissões e em longo prazo, afastadas do
mercado de trabalho.
Entretanto, a nova função e voz feminina, como agente produtivo, levaram-a a lutar pela
aquisição de seus direitos. Atualmente, contrariando a legislação e segundo pesquisas, a
mulher recebe menos que o homem no exercício de funções idênticas, porém, no Brasil
contemporâneo já exercem cargos até então reservados somente aos homens, mostrando o
quanto são igualmente capazes.
A sociedade industrial burguesa
A Revolução Feminina, iniciada no século XIX, foi de grande intensidade. Trata-se de
um dos movimentos sociais mais marcantes que esteve ligado à Revolução Industrial. Esta
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teve um grande significado, alterando a estrutura do corpo social, firmou-se uma nova forma
de família, com suas diferentes classes: proletária, classe média e a dos abastados. Todas elas
caracterizam-se por serem nucleares.
A mulher que era isolada do convívio social, sem acesso a instrução, passa a ser tida
como consumidora e não como agente produtivo. Este novo cenário irá permitir o acesso à
instrução e vai descobrir os direitos que teve e que lhe foram tirados pelo patriarcalismo.
A emancipação progressiva da mulher brasileira
Durante muito tempo, a brasileira sofreu no isolamento interiorano das grandes casas,
ocupada somente com os afazeres domésticos.
Nas fazendas, paradoxalmente, possuía maior liberdade de ação. Nas cidades,
entretanto, sair à rua somente acompanhada do pai ou do marido, em um tipo de procissão
doméstica.
Quanto ao ingresso da mesma no mercado de trabalho, isso teve lugar desde cedo, entre
os grupos desprotegidos da sociedade: escravos, forros e libertos. Nesta época as escravas, no
meio urbano, trabalhavam como “negras de ganho”, vendendo frutas, doces, etc.
As primeiras décadas do século XX assistiram as mulheres saírem dos interiores das
casas. A cultura citadina se transforma influenciada pelo rádio, folhetins e, pouco mais tarde,
pelo “cinematógrafo”, que é como se dizia na época.
Principalmente para as integrantes das classes médias, era aceita apenas uma profissão:
professora. As meninas além de serem preparadas para o trabalho da casa eram preparadas
para serem professoras.
A revolução feminina somente levará a mulher ao emprego público e às atividades
liberais no decorrer da década de 40.
Após a década de 50 começa a aparecer mulheres em diversos setores produtivos,
encontram-se no mercado de trabalho advogadas, médicas, professoras, engenheiras (em
número menor).
O mercado de trabalho atual, com sua exigência de constante atualização, vem abrindo
espaços cada vez mais amplos para a profissional feminina.
Na área política percebemos a chegada da mulher aos mandatos mais significativos (em
um número bem pequeno se comparado a quantidade de homens). No Poder Judiciário
tornou-se uma constante a presença feminina, desde promotoras até juízas e desembargadoras.
Claramente, a situação presente comparada com a do passado está bem melhor, mas
precisa-se melhorar ainda mais.
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A inserção do transgênero no mercado de trabalho
O escuro da noite é o único espaço permitido aos transgêneros. Desde cedo são vítimas
de preconceitos, agressões morais, físicas e psicológicas. Não são aceitos nas escolas, e nem
conseguem encontrar um emprego, não os restam nenhuma opção além da prostituição como
forma de sobrevivência. Infelizmente ainda é no escuro da noite que se concentra maior
porcentagem da carreira profissional e da visibilidade dos transgêneros.
A lei garante o direito de trabalho ao cidadão brasileiro. Basta olhar um anúncio de
emprego e percebemos com facilidade uma estrutura fragmentada pelo gênero definido para
ocupar a vaga de emprego. As pessoas trans apresentam uma ambiguidade de gênero,
podendo causar confusão e rejeição, por não se encaixarem facilmente nos nichos que existem
no mercado de trabalho.
83% das trans é, ou já foram garotas de programa, ou, acabam exercendo profissões
menos renumeradas e pouco valorizadas, não tendo uma renda fixa, não tendo seus direitos
trabalhistas.
Algumas dessas profissões são: cabeleireiras, cozinheiras, auxiliares de produção,
estudantes de recepção, maquiadoras, serviços gerais e limpeza. São raras as que alcançam
profissões de maior prestígio já que acabam abandonando a escola.
Há inúmeras situações problemáticas enfrentadas pelas transgêneros dentro do contexto
social: o preconceito familiar, escolar, afetivo, profissional. Analisando-a, pode-se encontrar
transgêneros que após sua transformação corporal em transexual ou travesti tiveram as portas
do mercado de trabalho fechadas.
A padronização de comportamentos segundo o gênero está profundamente enraizada
pela cultura, e estão muito ligadas à desigualdade, aos comportamentos que se não seguem o
aceitável

socialmente

são

desvalorizados,

contribuindo

para

a

estigmatizarão

e

marginalização. Um tipo de marginalização resultante do preconceito aos diferentes é a
exclusão no mundo do trabalho. Aqueles/as que vão contra os ditames sociais são colocados
como transgressores.
É necessário que sejamos otimistas, mas não de modo acrítico, para ser otimista é
preciso acreditar na possibilidade que cada sujeito tem de lutar contra esta condição social e
humana, sem desconsiderar a determinação social.
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CONCLUSÕES
Em virtude dos fatos mencionados, observa-se o quanto é necessário debater e refletir
em torno da questão da inserção da mulher e do transexual no mercado de trabalho, para que
possamos entender como se estabelece as discriminações e preconceitos, compreendendo que
estas questões têm raízes históricas na sociedade.
Percebe-se o quanto ainda é muito presente não só no Brasil, mas em todo o mundo, o
preconceito e discriminação em relação às mulheres, que recebem um salário inferior, estão
submetidas a duplas/triplas jornadas de trabalho, ocupam posições de menor prestígio social.
É necessário fazer com que essas questões desapareçam, buscando a igualdade entre mulheres
e homens, em todas as áreas da vida social, compreendendo que as relações já construídas
podem ser mudadas.
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DO “BIOS” A “ZOË”: UM DUPLO DESAFIO NO SÉCULO XXI –
IMIGRAÇÃO E REFUGIADOS
Roselandia Coelho Rocha
RESUMO Este artigo pretende ser uma reflexão teórica fundamentada no pensamento de

Zygmunt Bauman e Erving Goffman acerca da configuração da crise que atinge a identidade
cultural dos imigrantes, imigrados e refugiados na Europa nos anos 2010 – 2015, com base na
repercussão dos recursos tecnológicos e a interferência na criticidade cristalizadas pelos
recursos midiáticos e a globalização. Em nossa discussão vamos buscar refletir a posição
desses sujeitos e os efeitos do cercamento a que são submetidos em uma relação contraditória
de pertencimento comunitário. Nesse sentido, compreender a (re) significação da identidade
cultural diante do paradigma da globalização, discutindo em que medida a proposição da
construção da identidade é orientada pela lógica da racionalidade dos objetivos, ou seja, pelo
tripé confiança em si mesmo, nos outros e na sociedade como forma de uma aproximação
possível numa sociedade global e estigmatizadora.
Palavras chave: identidade, imigrados, imigrantes, estigma

FROM “BIOS” TO “ZOË”: A DOUBLE CHALLENGE IN 21TH
CENTURY – IMMIGRATION AND REFUGEES
ABSTRACT: The present paper brings a theory-based reflection on Zygmunt Bauman and
Erving Goffman’s thoughts about the crisis that affects the cultural identity of immigrants and
refugees in Europe between 2010-2015, based on the impact of technological resources and
on the interference in criticality affirmed by media resources and globalization. In our
discussion we will reflect the position of those subjects and the effects of the enclosure in
which they are in a contradictory community membership relation. In this sense, we aim at
understanding the cultural identity meaning in the globalization paradigm discussing to what
extent the proposition of identity building is oriented by the logic of rationality of the
objectives, that is, the tripod that consists of self confidence, confidence in others and
confidence in society as a way to approach in a global and stigmatizing society.
Key words: identity, immigrants, stigma
INTRODUÇÃO
Só vivemos juntos perdendo a nossa identidade; inversamente, o regresso das
comunidades traz consigo o apelo à homogeneidade, à pureza, à unidade, e a
comunicação é substituída pela guerra entre aqueles que oferecem sacrifícios a
deuses diferentes, que apelam a tradições estranhas ou opostas umas às outras e que,
por vezes, até se consideram biologicamente diferentes dos outros e superiores a
eles.
Alain Touraine (1988).50

50

TOURAINE, Alain. Iguais e diferentes: poderemos viver juntos? (trad. Carlos Aboim de Brito). Lisboa:
Instituto Piaget, 1988. p.15.
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Esse artigo é escrito a partir de uma posição basicamente simpática à questão que
atinge a população de imigrantes que buscam refúgio na Europa. Busca compreender em que
medida ocorre essa fragmentação de suas identidades e o estigma que os marca.
Eles são originários do Oriente Médio e do norte da África, mas também do sul do
Sahara. Fogem às guerras e à fome, chamados de migrantes, refugiados, imigrantes ou
candidatos ao direito de asilo. Assim, cotidianamente é exibido um espetáculo midiático onde
é evidenciável o cenário constrangedor dos refugiados.
Dessa forma, a exposição da miséria humana, situação que se encontram essas
pessoas, exibe as imagens necessárias para a televisão ter picos de audiência. Os resultados
midiáticos são obtidos apresentando fenômenos sociais dessa natureza com consequências
humanas deploráveis.
Diante desse cenário é impossível não experimentar alguma amargura ao observar as
atuais tensões internacionais que abandona os refugiados a sua própria sorte. De certa forma,
essa casuística apropria a explicação da tese do choque de civilização.
Qualquer consideração séria do que está por trás da onda de refugiados dirigindo-se
para a Europa leva à conclusão inevitável de que se trata não apenas de uma
tragédia, mas de um crime. Mais precisamente, a crise é o trágico subproduto de
uma política criminosa de guerras e de intervenções para mudança de regime,
implementadas sistematicamente pelo imperialismo norte-americano com a ajuda e a
cumplicidade de seus aliados da Europa Ocidental ao longo de quase 25 anos.
(AUKEN, Bill Van, Global Research, 07 de set. 2015, s/p.).

Assistindo aos noticiários e acompanhando os fatos daquelas pessoas que pedem
refúgio na Europa, depois do mais recente fluxo imigratório (ano 2014- 2015) é possível
entender o sentido do professor Benson51 ao publicar seu artigo no Le Monde Diplomatique.
Tocante quando morre em um naufrágio, preocupante quando perturba a ordem
pública, o estrangeiro sempre turbina a audiência. Tanto na França como nos
Estados Unidos, a cobertura da imigração foca cada vez mais questões humanitárias
e de segurança, respondendo em geral às exigências do calendário político.
(BENSON, 2015, p. s/ p).

Rompendo identidades para o surgimento das “subclasses”
De certa forma, o que está ocultado nessa cortina é evidente no pensamento de
Bauman (2005). O autor aborda a radicalização dos conflitos assinalando que estamos em um
mundo em chagas, com conflitos sociais permanentes, diferenças absolutas e rejeição total ao
outro. Nessa dimensão, essa situação global de injustiça parece estar associada às diversas
significações do uso terminológico de identidade.
Assim, milhares de pessoas – mais de 380 mil pessoas, só este ano, abandonaram
seus lares sob bombardeio e fugiram da guerra e da fome. São sírios, eritreus,
51

Rodney Benson é professor de Sociologia da New York University. Autor de Shaping immigration news: a
French-American comparison [Moldando notícias sobre imigração: uma comparação entre França e Estados
Unidos], Cambridge University Press, 2013.
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somalis, líbios, malineses, chadianos, nigerianos, ciganos, entre outros que talvez
cheguem a 1.8 milhões de pessoas até o fim do ano. Vejam bem: não são só sírios
fugindo de Assad do Estado islâmico. Trata-se de milhões de pessoas fugindo da
fome e da guerra, guerra acentuada nos últimos dias pela França, Inglaterra, Turquia,
Austrália e EUA. Todos buscam refúgio na Europa, de onde saíram às expedições
militares que desorganizaram o frágil equilíbrio anteriormente existente e que
desorganizaram a região.52 (Da Silva, 2015).

É possível que essa injusta forma de associação étnica esteja atritando e causando
rupturas nas bases do pensamento universalista que mantém um frágil equilíbrio entre direitos
individuais e coletivos. Um dos possíveis reflexos desse paradoxo ocorre no momento tenso
de encontro/desencontro/confronto daqueles que buscam refúgio em países estrangeiros,
tentado fugir da situação de miséria e abandono que vivem em seus países.
Daí a importância de pensar em Zizëk, filósofo de origem eslovena que tem uma
produção arrebatadora contra a chamada identidade ocidental. Zizëk mencionado por Hall
(2005) ao tratar do terror profundo que experimentam as vítimas de países, que recebem a
alcunha genérica de refugiados, revela toda uma traumática trajetória étnica com experiências
discriminatórias e preconceituosas.
Hall (2005) faz honrosa menção a Zizëk quando trata a questão dos imigrantes como
vítimas do desamparo, diante do qual a incerteza não passa de um fator que contribui para
exacerbar a pressão do horror ao desconhecido. Existe uma premência, o irresistível sentido
de urgência para sobreviver à hecatombe de seus próprios países de origem, essa motivação
tem sido possivelmente a mola propulsora que encoraja essas pessoas ao deslocamento para
essa espécie de suicídio coletivo que tem afogado milhares de imigrantes.
O espaço destinado a essa categoria de pessoas, cuja súplica não será aceita e cujos
protestos não serão ouvidos, recebe na teoria de Bauman (2005) a denominação de
“subclasses”.
[...] exiladas nas profundezas além dos limites da sociedade – fora daquele conjunto
no interior do qual as identidades (e assim também o direito a um lugar legítimo na
totalidade) podem ser reivindicações e, uma vez reivindicadas, supostamente
respeitadas. (BAUMAN, 2005, p. 45).

Para Bauman (2005) essa luta travada pelo direito de chegar e permanecer nesse
continente estranho tem o custo forçado do desprendimento da identidade originária
esmagada pelos estereótipos, estigmas e rótulos. Ocorre uma espécie de renegação reforçada
pela mídia e campanhas políticas, traçando para os imigrantes refugiados, a posição destinada
a uma “subclasse”, lugar de alocação das pessoas excluídas da lista oficial daqueles que são
considerados adequados ou admissíveis. (BAUMAN, 2005, p. 45).

52

Francisco Carlos Teixeira Da Silva/Professor Titular de História Moderna e Contemporânea/UFRJ.
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Prosseguindo com Bauman (2005) qualquer outra identidade que se possa ambicionar,
ou buscar obter nessas circunstâncias, é negada peremptoriamente. A priori, Bauman define o
significado de “identidade da subclasse” como ausência de identidade (idem, p. 45). Dessa
forma, entender o significado atribuído às “subclasses” nos permite acompanhar o fenômeno
que atinge os desesperados em busca de refúgio.
Considerando que a “subclasse” é um grupo heterogêneo de pessoas – como diria
Giorgio Aganben tiveram seu “bios” (ou seja, a vida de um sujeito socialmente reconhecido)
reduzido a “zoë” (a vida puramente animal, com todas as ramificações reconhecidamente
humanas podadas ou anuladas).53
Logo, essas pessoas circunstancialmente, sem Estado que as ampare ou proteja, são
estigmatizadas como desterritorializadas em um mundo de soberania territorialmente
assentada. O espaço especialmente planejado, destinado a esses sujeitos, chama-se campo de
refugiados. Esse espaço asilar tem a finalidade específica de abolir seus rostos, negar suas
individualidades e desconhecer suas presenças, distinguindo-os socialmente.
Uma implosão estatística: uma bomba no imaginário
É possível afirmar que a presença de imigrados representa uma problemática de difícil
solução para os governantes europeus?
A era moderna tem um histórico imperialista de conquistas de territórios com o
propósito de acumular mão de obra para incrementar a produção capitalista. Esse foi um
momento que deixou marcas no século XIX e início do século XX e está superado. A solução
de outrora, em longo prazo, passa a representar uma problemática complexa. Um dos efeitos
dessa globalização produz um tipo que será chamado por Bauman de “lixo humano”.
[...] uma dimensão mais espetacular e talvez ainda mais influente, da expansão do
ocidente em escala mundial foi a lenta mais implacável globalização da produção de
lixo humano, ou, para ser mais preciso, “pessoas rejeitadas” – pessoas não mais
necessárias ao perfeito funcionamento do ciclo econômico e portanto de
acomodação impossível numa estrutura social compatível com a economia
capitalista. (BAUMAN, 2005, p. 47).

Nessa modalidade de exclusão a produção de “pessoas rejeitadas” pode ser
representada como as “identidades intrusas e fracassadas” tipificadas por Bauman (2005, p.
47). Esses indivíduos viriam a corromper as localidades e seus costumes porque não são peças
úteis, tampouco compatíveis, com engrenagens de funcionamento do mercado no sistema de
produção capitalista.

53

GIORGIO AGAMBEN referenciado por BAUMAN, 2005, p. 46.
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Dessa forma, uma das peças que alimenta essa perversa engrenagem é o rápido
processo de globalização, que derivou uma crise social causada pela perda dos meios
convencionais de proteção coletiva e eficazes.
Quando o mundo conhecido se despedaça um dos efeitos mais perturbadores e
inquietantes é a pilha de escombros ocultando as fronteiras enquanto o lixo e a
sucata escondem os postes de sinalização. As vítimas em potencial não são temidas
e odiadas por serem diferentes mais porque não são suficientemente diferentes,
misturando-se facilmente na multidão. (BAUMAN, 2005, p. 64-5).

A área de circulação dos refugiados, ou seja, o campo para refugiados é incompatível
até mesmo com a noção de inclusão na multidão. Os países que fizeram a adoção dessa
política interpretam que não se trata de violência, apenas a tentativa de separar o joio do trigo.
O objetivo parece ser eliminar o agente poluidor através do incitamento da multidão. Esse
fator por si só revela os sintomas perturbadores da crise social global.
Em uma perspectiva mais avançada, se alcançaria o que Bauman define como
“escavação de trincheiras” (BAUMAN, 2005, p. 65) que determina quem fica ou sai de uma
localidade territorial para que seja mantida a segurança planetária. Essa meta para os Estados
é tão definitiva, que é preciso reagir com intolerância, se necessário, usar a força com os
“intrusos”. O discurso rígido e cruel determina que se não for possível deve-se aumentar a
altura das cercas e enrijecer a legislação.
Para Bauman “a tarefa que foi abandonada e descartada pelo Estado jaz sobre o solo,
esperando que alguém a apanhe” (2005, p. 66). Por enquanto, as mudanças e os
deslocamentos que são capazes de mudar até transformar ambientes, pessoas, lares e relações
tem um nome “forças da globalização” (idem, p. 66). O impacto que causa essa força da
globalização é capaz de realocar pessoas (refugiados) e destruir suas identidades sociais.
Quase instantaneamente essas pessoas perdem suas casas, seus empregos, suas
famílias, transformam-se em pessoas no terreiro da vadiagem e nessa esteira tornam-se
anônimas, sem identidade. A sombra política impede essas pessoas de contar com a proteção
de seus Estados para salvar as suas vidas.
De “bios” a “Zoë”: restos de ramificação humana
Na Grécia antiga, povo aficionado em atingir padrões estéticos idealizados, o termo
estigma se referia a sinais corporais com os quais se buscava expor algo de extraordinário ou
mau sobre o status moral de quem os apresentava. Para Goffman em nossos dias, o termo
ainda é usado com o sentido literal original, “porém é mais aplicado à própria desgraça do que
à sua evidência corporal”. (1963, p. 5).
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Se por um lado, Goffman (1963) traz esse entendimento de estigma como um tipo
especial de relação entre atributo e estereótipo. Por outro, não sucumbe a essa simplificação
do termo e propõe modificações conceituais para a estigmatização.
Nesse viés, a explicação para estigma assume duas vertentes: a primeira é objetiva, o
estigmatizado assume a sua característica distintiva evidenciável (desacreditados). A segunda
o estigma não é evidente. Pode ser desconhecido pelas outras pessoas ou passar sem ser
percebida (desacreditáveis).
No sentido da primeira vertente Goffman (1963) engloba a categoria das pessoas
desacreditadas como as pessoas que tem alguma deficiência. A segunda vai ser composta por
pessoas desacreditáveis como os imigrantes e imigrados. Existe uma grande probabilidade de
que a pessoa estigmatizada tenha tido a experiência das duas vertentes. Assim,
Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social cotidiana
possui um traço que pode-se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra,
destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. (GOFFMAN, 1963,
p. 7).

Na esteira desse argumento é possível que o autor tenha construído uma teoria do
estigma para explicar a inferioridade reducionista do conceito e dar conta do perigo que
representa o conceito indevido de estigma gerando a animosidade baseada em outras
diferenças. Assim, é possível que esse sentir-se esquipático se reflita na imagem identitária
que essa pessoa estigmatizada faz de si mesma conduzindo-a a um isolamento proposital.
Nesse contexto, estamos respirando a atmosfera da era multicultural marcada pela
indiferença de “caráter culturalmente onívoro da elite global” (BAUMAN, 2005, p. 103) onde
a grande maioria populacional é privada ao acesso. Essa recusa (provavelmente forçada) de
engajamento destina as identidades com diversidade cultural a ocupar lugares estanques ou
pré-determinados, como por exemplo, os cercamentos onde os refugiados ficam circunscritos.
Dessa forma ocorre a trama do fenômeno social em torno da imigração, cujos
episódios diversificados para a apresentação da problemática perpassam o político, econômico
e social. Quando o foco é humanitário os imigrantes são mostrados como vítimas e a direção
aponta para as dificuldades econômicas, sociais e políticas que eles atravessam cujo eixo
central é o racismo e a xenofobia.
À medida que o aspecto sobressalente tem como foco outras discriminações que os
refugiados sofrem em razão de sua vinculação nacional, cultural ou religiosa, ocorre o
fenômeno identificado por Anderson (1999) como desenvolvimento desigual inerente ao
sistema. Essa representação culmina na recente expansão que eclode em um mundo desigual e
multiplicado de novas formas muito antigas de desigualdade. O autor traz uma preocupação
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validamente implícita, cuja questão real que subjaz é em que medida essa desigualdade seria
ampla demais para embasar uma lógica cultural comum.
Os intrusos: faltam políticas adequadas aos imigrados
Na perspectiva de Hall (2005) um tipo diferente de mudança estrutural abarca os
movimentos migratórios desse século. O autor diz que essa “descentração dos indivíduos
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma crise de
identidade para o indivíduo.” (HALL, 2005, p. 9).
Logo, é possível que essas transformações estejam também mudando identidades que
nessa dimensão experimentam uma perda de sentido de si mesma. Todavia, não percebemos
que Hall ou Bauman estejam pretendendo apontar uma identidade verdadeira, padronizada ou
moldada. Para Bauman (2005) a questão da ambivalência experenciada pela maioria de nós,
na tentativa de responder a nossa questão de identidade, é autêntica.
Assim, permeamos essa problematização que o autor traz quanto à descoberta de que a
identidade é um monte de problemas, e não, uma campanha de tema único. As ideias de
Bauman (1999a; 1999b; 2004; 2005) são compartilhadas com um número muito maior de
pessoas, praticamente com todos os homens e mulheres de nossa era “líquido-moderna”
conforme sua própria afirmação. (BAUMAN, 2005, p. 18).
Nessa dimensão, vilipendiar a imigração clandestina constitui para um jornal ou uma
rede de televisão, nas palavras de Benson (2015), uma fórmula comercial vencedora. Onde
são encontrados os dados que preenchem os noticiários sobre a imigração, imigrantes e
imigrados?
As imagens angustiantes do menino sírio de três anos de idade, primeiro deitado de
barriga para baixo, morto, na areia de uma praia turca, em seguida o corpo sem vida
embalado por um agente de salvamento, parecem ter aberto os olhos do mundo para
a desesperadora crise que tem acontecido diariamente nas fronteiras da Europa.
(AUKEN, Bill Van, Global Research, 07 de set. 2015 s/p.).

Os meios de comunicação influenciados por partidos políticos de direita enquadram
seu discurso buscando os dados em órgãos oficiais, associações e organismos de Estados
hostis à imigração. Outras vezes, atendendo aos interesses políticos dominante e,
paradoxalmente, em direção à exigência dos patrocinadores comerciais, que ao sabor dos
ventos, enfoca o aspecto humanitário da causa.
O Washington Post, por exemplo, publicou um editorial no início da semana
[setembro de 2015] afirmando que “não se pode esperar que a Europa consiga
resolver sozinha um problema originado no Afeganistão, no Sudão, na Líbia e,
acima de tudo, na Síria”. O New York Times usou o mesmo raciocínio, escrevendo:
“As raízes desta catástrofe estão em crises que a União Europeia não pode resolver
sozinha: as guerras na Síria e no Iraque, o caos na Líbia...” (AUKEN, Bill Van,
Global Research, 07 de set. 2015, s/p.).
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Em termos de ordem pública o que a mídia traduz parece ser a forma pela qual os
governos enxergam a imigração. Nesses termos, o refugiado representa ameaça à ordem
pública sendo que as ações truculentas estão respaldadas na lei, cuja primazia é a defesa do
Estado. Dessa forma, a opinião pública vai se cristalizando pela torrente de imagens que são
cotidianamente despejadas em suas casas e trabalho, em um trajeto oposto, as informações
autênticas ou confiáveis são pouco consultadas.
CONCLUSÕES
Assim, conforme Auken (2015), as raízes dessa crise imigratória que gera tanta
catástrofe é um retumbante silêncio. Esse processo de mobilidade que se encontram os
refugiados, atingindo suas identidades na coluna dorsal está ainda sendo encaminhada para
uma discussão aprofundada e para quebra do silêncio político que a recobre. No entanto, a
globalização não parece estar produzindo nem o predomínio vitorioso do global, nem a antiga
fórmula nacionalista do local.
A tendência em direção à “homogeneização global”, pois, tem seu paralelo num
poderoso revival da “etnia”, algumas vezes de variedades mais híbridas ou
simbólicas, mas também frequentemente das variedades exclusivas ou
“essencialistas” (...) (HALL, 2005, p. 95).

Esse “revival” étnico trazido na discussão teórica de Hall (2005) parece está de acordo
com a explicação de Bauman sobre o “pós-moderno global” trazendo o ressurgimento da
etnia no interior das minorias nacionais.
São pequenos números de pessoas, de comunidades, de agrupamentos, cuja presença
parece ser muito ameaçadora. Assim, somos levados a pensar que quando o sujeito aprende
que possui um estigma particular, em uma sociedade que não irá incorporá-lo devido uma
ausência de predisposição para fazê-lo, e passa a assumir atitudes que refletem as
consequências de ser uma pessoa diferenciada pelos demais passa a viver o pesadelo de estar
dividido entre o desejo de uma identidade de escolha, ou outras identidades, que talvez,
permitam essa travessia de incorporação à comunidade que promove o refúgio.
Pensando nessa questão imigratória é possível compreender a complexidade teórica
que envolve o desafio identitário em um mundo globalizado. Nas palavras de Hall (2005) aí
encontramos toda controvérsia que se incorpora ao tema multiculturalismo.
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DO LIXO À LUZ: PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
UTILIZANDO MATERIAL DE BAIXO CUSTO
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo o estudo sobre a produção de energia
fotovoltaica (energia proveniente da luz solar e da radiação causada pelo sol, mas tudo
dependerá da radiação, se a radiação for baixa, a geração de volts será baixa também, elas são
proporcionais), com a utilização de materiais de baixo custo, como por exemplo, papelão e
leds. A proposta consiste em construir uma placa solar para o beneficiamento das pessoas do
sertão (zona rural), que não tem energia em sua residência, e também para pessoas carentes,
podendo assim, ter uma energia limpa, renovável e barata em relação a placa industrializada
que, ainda é muito rara e de alto custo. Neste caso, realizamos 3 protótipos, sendo que o
primeiro gerou 0,20volts com leds brancos, o segundo gerou 0,94 volts com os leds
vermelhos que é mais viável, e o terceiro e o ultimo protótipo realizado, alcançou 6,21vots.
Todos os protótipos foram testados praticamente em torno de 10:00hrs da manhã, e tendo um
peso acessível e leviano, de apenas 0,95g. Alimentando assim uma pequena calculadora e
podendo carregar uma bateria de celular. Esses resultados que obtivemos, apontam que essa
técnica de utilização de materiais de baixo custo para obtenção de energia limpa, e viável e
pode ser aprimorada, bem como, ampliada, para armazenamento de maior voltagem e
aumentar significativamente sua aplicabilidade em usos residenciais.
Palavras–chave: Armazenamento, Leds, Radiação, Baixa renda, Energia limpa
ABSTRACT
This article aims to study the production of photovoltaic energy (energy from sunlight and
radiation caused by the sun, but everything will depend on radiation, if the radiation is low,
the generation Volt will be low as well, they are proportional ), using low cost materials, such
as cardboard and lEDs. The proposal is to build a solar panel for the improvement of the
people of the hinterland (countryside), which has no energy in your home, and also to needy
people, thus having a clean, renewable and cheap energy in relation to industrialized plate
which it is still very rare and expensive. In this case, we performed three prototypes, of which
the first generated 0,20volts with white LEDs, the second generated 0.94 volts, the red LEDs
is more feasible, and the third and last prototype performed, 6,21vots reached. All prototypes
were tested substantially around 10: 00hrs in the morning, and having an accessible and
frivolous weight of only 0.95g. thus feeding a small calculator and can charge a mobile phone
battery. These results obtained, indicate that low cost materials used technique for obtaining
clean energy and viable and can be improved and enlarged for greater storage voltage and
significantly increase its applicability in residential uses.
Keywords: Photovoltaic, Energy, Volts, Prototypes, Storage
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INTRODUÇÃO:
A energia solar é proveniente do calor e da luz do sol e como todas as fontes de
energia, ela possuiu vantagens e desvantagens. É uma energia limpa, ou seja, “uma forma de
energia que, para uma produção, não leve a emissão de gases ou outros resíduos nocivos, ou
que contribuam para o chamado efeito estufa”. (POMILIO, 2013, p.01). Desta maneira, foram
sendo criadas outras formas de reaproveitamento dessa luz, que é de ou grande intensidade
como, por exemplo, a produção das chamadas placas solares, que por meio destas é produzida
energia termal, porém possui uma grande perda de energia, mas, mesmo assim, tem grande
utilidade, em realidades intertropicais, apesar do alto custo.
Diante disso, pesquisamos e produzimos uma placa, na qual usamos materiais de baixo
custo, como o papelão e os leds, que funcionou como teste dentre 05h30min da manhã até
17h30minh. O uso dessa placa tem como público alvo a população do Semiárido que não tem
energia na sua fazenda, e nem redes suficientes das prestadoras de serviço energético, como
no caso de Alagoas, a ELETROBRÁS. Com esses entraves, pensamos na placa como um
meio em que um usuário de baixar renda, possa usar a placa para gerar energia para sua casa,
uma energia limpa, de baixo custo e barata, se comparada às placas solares comercializadas
com empresas do mercado.
Aproveitando as amenidades climáticas locais, compreende-se que a região Nordeste
tem um clima predominante quente, entorno de 27°C e 31°C, podendo chegar a 41°C nos
períodos de alta luminosidade. Situada entre os trópicos, o Nordeste é uma região propicia
para produção de energia fotovoltaica, visto que quanto maior predominância de luz solar,
maior será a quantidade de energia fornecida pela placa se for assim aplicada no angulo
correto para sua capturarão.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Na primeira etapa foram feitas pesquisas bibliográficas em materiais didáticos e em
vídeos, para saber como fornecer energia solar utilizando materiais de fácil acesso e de baixo
custo, beneficiando o acesso de várias pessoas que não têm recursos para aquisição de um
painel solar industrializado em suas casas. Encontramos assim o primeiro modelo teste,
enfatizando as pesquisas de vídeos na plataforma youtube, que serviram de exemplo para a
construção do primeiro protótipo utilizando o modelo visto nas pesquisas realizadas, e que
foram utilizados os materiais como o papelão, os leds médios (5mm) brancos e os fios
condutores de energia (fio 10) positivo e negativo.
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No segundo passo, efetuamos novas pesquisas e outros vídeos para formular diversas
ideias e produzirmos a segunda placa, onde conseguimos utilizar leds vermelhos (5mm) que
absorvem mais energia ao invés dos brancos.
Na terceira etapa, expandimos a placa com a substituição da fiação (fio 10) por fios
mais finos (fio 2), pois os grossos não ajudam na condução, e os leds médios (5mm) por
grandes (10mm).
Por fim, todos os dados foram agregados pelas análises para a discussão desse
protótipo e sua aplicabilidade nas realidades desprovidas de atendimento elétrico e incentivo
de uma energia acessível, limpa e barata.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
De acordo com Freitas (2016), o Nordeste é caracterizado principalmente pelas
adversidades climáticas que determinam um ambiente com baixa precipitações pluviométricas
e longos períodos de estiagem e insolação intensificando o fenômeno da seca. A região
estudada está localizada na zona intertropical, recebendo grande quantidade de luz que incide
na superfície do local, elevando a temperatura durante o ano todo.
No Nordeste são identificados três climas ao longo da região, que são eles: tropicais,
semiárido e equatorial úmido como está descrito na figura 01. Todas essas condições
climáticas são marcadas com duas estações do ano bem distintas, sendo um quente e úmida e
outra semi seca e fria.
Dentro dessa variedade climática da região encontramos o clima semiárido, situado no
interior do Nordeste que é uma área que apresenta temperaturas elevadas quase todo o ano e
apresenta baixa umidade, com temperaturas médias em torno de 27ºC e 31ºC, podendo chegar
a 41ºC nos longos períodos secos.
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Figura 01: Mapa climático do Brasil – IFAL/2016
O que é mais comum, durante todo o ano nessa região é abundante iluminação natural
do sol em virtude de sua posição latitudinal, sendo assim uma ótima área para aproveitamento
fotovoltaico. Na figura 02 poderemos entender a dinâmica da irradiação solar na superfície
terrestre.

Figura 02: Distribuição de irradiação solar no planeta terra – IFAL/2016

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL (2005), o aproveitamento do
aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou absorção da radiação solar nas
edificações, reduzindo-se, com isso, as necessidades de iluminação e aquecimento. A
conversão direta da energia solar em energia elétrica ocorre pelos efeitos da radiação sobre
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determinados materiais. Entre esses, destacam-se os efeitos termoelétrico e fotovoltaico. No
Brasil, o primeiro é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características
climáticas, e o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas da rede de
energia elétrica.
Dentre as fontes renováveis que utilizamos como exemplo acima, escolhemos a fonte
de energia solar fotovoltaica, que de acordo com a ANEEL (2005) , é composta por células
que tem como efeito absorver a energia do sol e fazer a corrente elétrica fluir em cargas
opostas, ou seja, positivas e negativas, que é denominada uma energia “limpa”, pois sua
radiação solar tende a ser uma opção mais sensata e prática, e a tecnologia do armazenamento
de energia poderá resolver o problema da população rural de baixa renda, pois as placas
solares fotovoltaicas têm um alto custo.

Figura 03: Painel solar fotovoltaico – IFAL/2016.
Com isso produzimos um protótipo de um painel solar com materiais reciclados. Na
primeira tentativa da placa feita com papelão, fiação (fio 10) e seis leds médios gerou menos
de 0,20 volts, onde proporcionou alguns pontos negativos, pois se esperava a eficácia de uma
maior geração de energia elétrica, que não foi possível porque os leds utilizados foram os
brancos (que não absorvem tanta energia), e os fios utilizados teriam que ser mais finos como
se pode observar na figura 04.
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Figura 04: Placa protótipo 01 com voltagem de 0.27W – IFAL/2016
Na segunda placa entrou em processo de elaboração, tendo um ponto positivo para o
progresso, e obtivemos resultados melhores que a placa anterior, pois a geração de energia
com os leds vermelhos resultou em um volt de eletricidade, mostrando eficiência para ligar
uma pequena calculadora básica.

Figura 05: Placa protótipo 02 com voltagem de 0.94W – IFAL/2016
Por último, elaboramos uma placa maior, onde utilizamos em torno de quarenta leds
grandes e vermelho, pois, os leds vermelho absorve mais energia, ou seja, “Quando a energia
infravermelha radiada por um objeto atinge um outro corpo, uma porção dessa energia será
absorvida, outra porção refletida e, se o corpo não for opaco, outra porção será transmitida
através dele” (INFRATEMP,2010). A placa possui 24X12 cm. A aplicação dos leds foram
feitas levando em consideração um espaçamento de 2,5cm priorizando o tamanho dos
terminais, assim facilitando a soldagem. Como resultado tivemos 6,11 volts, sendo assim
aproximadamente 5X mais produtiva que o teste anterior. Na figura 06 podemos visualizar o
protótipo final.
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Figura 06: Placa protótipo 03 com voltagem de 6.21 – IFAL/2016W
Com as voltagens adquiridas no protótipo 03, pode ser aplicada como energia de
alimentação em objetos domésticos, tais como: uma calculadora simples, bateria de celular e
até mesmo um sistema com vários leds.
Segundo Alves (2008) os materiais semicondutores são a base da indústria eletrônica.
Sua importância está na possibilidade de alteração de suas características elétricas de forma
“simples”. Estes materiais recebem o nome de semicondutores por não serem totalmente
isolantes - como a borracha, ou o vidro - mas também não são bons condutores como o cobre,
ou o ferro. No entanto, se forem adicionados átomos diferentes a estes materiais, eles podem
ter suas características elétricas alteradas.
Sabe-se que célula fotovoltaica é muito cara. Elas são os dispositivos responsáveis
pela transformação da energia solar em elétrica. Estas células são feitas com materiais
semicondutores e seu alto custo ainda é um fator limitante para uso em larga escala, então
pensamos no led, que é um bom condutor de energia e mais barato se comparado a uma célula
fotovoltaica, através disto, foi realizado alguns testes com os leds e os que mostrou melhores
resultados foram os vermelhos de 10mm com capsulamento transparente. O led é constituído
por uma junção pn.
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Figura 07: Detalhes internos da estrutura do LED – IFAL/2016.
O lado n da junção está preso a um contato metálico, que serve também como um
espelho refletor para direcionar a luz. No lado p há apenas um fio estabelecendo o contato
elétrico entre o semicondutor e o outro terminal do LED, de modo que a maior parte do
semicondutor fica exposta. Embora os LEDs sejam projetados para emitir fótons, eles também
podem funcionar como receptores de luz. Em diversos artigos na literatura encontramos o uso
de LEDs como fotosensores.
CONCLUSÕES
As placas solares de baixo custo são de grande importância, pois através delas
podemos gerar energia em nossas casas utilizando a sua fonte principal, o sol. Podendo
beneficiar, principalmente, as pessoas que não tem uma renda adequada para se comprar a
placa industrializada. Lembrando que a fonte de energia fotovoltaica é uma energia limpa que
não causa danos ao meio ambiente. O nosso nordeste é o local mais adequado para ser
utilizado esse tipo de energia pois, tem um clima predominante quente. Através disto,
finalizamos que este trabalho foi proveitoso, para as pessoas, a energia é umas das principais
coisas que necessitamos para sobreviver.
Esses resultados apontam que essa técnica de utilização de materiais de baixo custo
para obtenção de energia limpa é viável e pode ser aprimorada, bem como, ampliada para
armazenamento de maior voltagem e aumentar significativamente sua aplicabilidade em usos
residenciais de pessoas de baixa renda ou moradores pouco assistidos pelas políticas de
eletrificação rural.
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DO SÍMBOLO À TRADIÇÃO: OS SABERES E A CULTURA
IMATERIAL DA CIDADE DE PENEDO-AL
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de identificar e caracterizar algumas das principais
formas imateriais existentes na cultura de Penedo-AL, no que se refere à categoria dos
saberes, compreendendo esta categoria à luz de noções teóricas como cultura, memória e
tradição, entre outras. Os saberes estão relacionados aos ofícios e aos modos de fazer, às
atividades desenvolvidas por atores ou grupos sociais reconhecidos como detentores de
métodos e técnicas que auxiliam na identificação desse grupo social ou do território como um
todo. O trabalho deriva dos projetos de extensão A Leitura do Patrimônio Imaterial da
Cidade de Penedo e Patrimônio Cultural Imaterial: Repensando as Identidades Culturais,
desenvolvidos pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, nos anos de 2015 e 2016,
respectivamente. Para a execução dos referidos projetos, que visavam a uma exploração (com
fins educativos) das manifestações simbólicas da cultura penedense, houve o estabelecimento
de uma etapa de observação e coleta de dados relativa a tais manifestações, dentro da ideia de
indissociabilidade entre a pesquisa e a extensão. Assim, como resultado dessa fase de
pesquisas, o presente texto enfoca as formas simbólicas classificadas enquanto saberes, com o
intuito de realizar sua identificação e explicá-las a partir de noções teóricas relativas às ideias
de cultura, memória e imaterialidade.
Palavras–chave: patrimônio cultural, memória social, formas simbólicas, Alagoas,
imaterialidade

SYMBOL TO TRADITION: THE KNOWLEDGES
INTANGIBLE CULTURE OF PENEDO-AL CITY

AND

THE

ABSTRACT: This paper aims to identify and characterize some of the main intangible forms
in the culture of Penedo-AL, with regard to the category of knowledges, understanding this
category from theoretical concepts such as culture, tradition and memory, among others. The
knowledges are related to crafts and ways of doing, the activities performed by actors or social
groups recognized as having methods and techniques that assist in identifying this social
group or territory as a whole. The work derives from the extension projects Reading of
Intangible Heritage of the City of Penedo and Intangible Cultural Heritage: Rethinking
Cultural Identities, developed by the Instituto Federal de Alagoas - Campus Penedo, in the
years 2015 and 2016, respectively. For the implementation of these projects, which were
aimed a farm (for educational purposes) of symbolic manifestations of Penedo-AL culture,
there was the establishment of a stage of observation and data collection on such
manifestations within the idea of inseparability between research and extension. Thus, as a
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result of this research phase, this text focuses on the symbolic forms classified as knowledges,
in order to carry out identification and explain them from theoretical notions concerning the
ideas of culture, memory and immateriality.
Keywords: intangible heritage, social memory, symbolic forms, Alagoas, immateriality
INTRODUÇÃO
A cidade de Penedo-AL, com seus 380 anos de elevação à categoria de vila (e quase
cinco séculos do início de seu povoamento), possui um belíssimo conjunto arquitetônico e um
patrimônio material (vide figura 1) tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). No entanto, verifica-se que esse patrimônio – material – é tomado, muitas
vezes, como a principal marca responsável pela caracterização cultural da cidade, em
detrimento das manifestações imateriais, de ordem simbólica, existentes no local.
Este artigo tem o objetivo de identificar e caracterizar algumas das principais formas
imateriais existentes na cultura penedense, no que se refere à categoria dos saberes,
compreendendo esta categoria à luz de noções teóricas como cultura, memória e tradição,
entre outras. O trabalho deriva dos projetos de extensão A Leitura do Patrimônio Imaterial da
Cidade de Penedo e Patrimônio Cultural Imaterial: Repensando as Identidades Culturais,
desenvolvidos no Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, nos anos de 2015 e 2016,
respectivamente. Para a execução dos referidos projetos, que visavam a uma exploração (com
fins educativos), das manifestações simbólicas da cultura penedense, houve o estabelecimento
de uma etapa de observação e coleta de dados relativa a tais manifestações, dentro da ideia de
indissociabilidade entre a pesquisa e a extensão. Assim, como resultado dessa fase de
pesquisas, o presente texto enfoca as formas simbólicas classificadas enquanto saberes
(conforme será explicado adiante), com o intuito de realizar sua identificação e explicá-las a
partir de construtos teóricos relativos à ideia de cultura, memória e imaterialidade.
O SIMBÓLICO E A TRADIÇÃO: PENSANDO OS SABERES
A cultura engloba todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas
de criar, de fazer e de viver. Trata-se de crenças, visões de mundo, saberes, fazeres, modos de
conduzir rituais e festas, de preparar os alimentos, enfim, todo um processo dinâmico de
práticas, sentidos, crenças e valores que são transmitidos ao longo das gerações, e que se
criam e recriam conforme a mudança dos contextos sociais e históricos. Os bens culturais
representativos de um povo podem ser de natureza material ou imaterial. Os bens culturais
materiais estão relacionados aos objetos, documentos, monumentos, edifícios, artefatos que
carregam significados, enquanto os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes,
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às habilidades, às crenças, às práticas, aos modos de ser e de se expressar das pessoas, entre
outros (BRAYNER, 2007; FUNARI; PELEGRINI, 2009).

Figura 1: Vista do interior da Igreja de Nossa Senhora das Correntes (Penedo-AL). IFAL, 2016.

As pessoas fazem parte de diferentes grupos sociais e, durante sua vida, constroem
suas identidades ao se relacionarem umas com as outras, em diferentes contextos e situações.
Uma das identidades construídas por um indivíduo, ao longo do tempo, é a identidade
cultural. Ela baseia-se nas experiências vividas, mas também nas coisas às quais atribuímos
importância e que estão presentes nos diferentes meios sociais dos quais fazemos parte em
nossas vidas (WOODWARD, 2000).
A identidade de um povo é sempre histórica e baseada em um passado comum. O
passado é importante na formação da identidade coletiva, pois ele fornece explicações para as
situações presentes, para a construção social e cultural nas quais estamos hoje inseridos.
Os indivíduos de cada grupo social compartilham histórias e memórias
coletivas, visões de mundo e modos de organização social próprios. Ou seja,
as pessoas estão ligadas por um passado comum e por uma mesma língua,
por costumes, crenças e saberes comuns, coletivamente partilhados. A cultura
e a memória são elementos que fazem com que as pessoas reconheçam que
têm e partilham vários traços em comum. Nesse sentido, pode-se falar de
identidade cultural de um grupo social (BRAYNER, 2007).
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Tendo isso em vista, é possível observar que o passado é um parâmetro essencial para
a explicação dos símbolos e das representações, fazendo com que as pessoas se sintam mais
próximas de suas raízes e se apropriem de uma identidade formada com base na memória
coletiva. A memória pode ser entendida como relacionada aos processos sociais e históricos,
de expressões, de narrativas de acontecimentos marcantes e de coisas vividas que legitimam,
reforçam e reproduzem a identidade do grupo (CRUZ, 1993). A memória deve ser entendida
também, sobretudo, como um fenômeno social, ou seja, como um fenômeno construído
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes (POLLAK,
1992). Ela é o elemento fundamental de perpetuação da história do povo, já que é um dos
meios pelos quais a cultura imaterial é reproduzida e preservada.
Para fins de catalogação, caracterização e registro do patrimônio imaterial brasileiro, o
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) utiliza-se de quatro categorias
principais, que indicam as formas mais gerais sob as quais se mostram os elementos
simbólicos da cultura: as formas de expressão, as celebrações, os lugares e, também, os
saberes, categoria à qual daremos ênfase nesse artigo (BRASIL, 2000).
Os saberes estão relacionados aos ofícios e aos modos de fazer, às atividades
desenvolvidas por atores ou grupos sociais reconhecidos como detentores de métodos e
técnicas que auxiliam na identificação desse grupo social ou do território como um todo. Esse
item refere-se à produção de objetos e à prestação de serviços que tenham sentidos práticos ou
rituais (IPHAN apud RESENDE, 2014). Um saber faz-se importante a partir das
representações simbólicas que lhes são atribuídas por um grupo de pessoas ou uma
comunidade. Dada sua importância, os saberes são disseminados entre as gerações, ensinados
de pai para filho e, assim, tornam-se pertencentes ao domínio da tradição. Importa observar
que, embora estando inscrito no âmbito daquilo que pode ser considerado tradicional, um
saber é uma prática cultural mutável, sujeita a uma remodelação e a uma atualização
constante, o que demonstra a inevitável relação entre o velho e o novo (ou, em outras palavras,
a relação dialética expressa no diálogo entre a tradição e a modernidade).

PENEDO E SEUS SABERES
A pesquisa aqui relatada foi realizada através de um processo de intervenção junto à
comunidade cultural penedense, com o intuito de coletar dados acerca das práticas culturais
da cidade. A partir da utilização de entrevistas semiestruturadas, foram consultados diversos
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atores sociais locais, que atuam produzindo e disseminando os saberes - a maioria como
forma de subsistência - como escultores, artistas e artesãos. Durante as entrevistas, foram
obtidos dados acerca da origem dessas práticas, das formas como são realizadas e de suas
influências diretas e indiretas para a vida da cidade, bem como as principais dificuldades
encontradas para a sua continuidade, as principais mudanças ocorridas ao longo do tempo,
entre outros aspectos. A participação da comunidade no processo de identificação de um bem
de natureza imaterial é de extrema importância, pois “[...] os grupos sociais também têm papel
relevante nesse processo. Mais que detentores, os indivíduos são atores sociais, com
percepções próprias acerca de suas práticas, sua identidade e sua inserção na sociedade [...]”
(RESENDE, 2014).
O objetivo da etapa aqui descrita foi a construção coletiva do conhecimento, a partir
da identificação da comunidade como produtora de saberes e que reconhece suas referências
culturais inseridas em um contexto de significados que se associam à memória cultural do
território (FREIRE, 1970 apud IPHAN, 2014). Tendo isso em vista, passamos a identificar e
caracterizar algumas das manifestações pesquisadas, valendo-nos, inclusive, de informações
repassadas pela própria comunidade cultural consultada, durante o período de entrevistas do
projeto.

Figura 2. Vista interna do Mercado do artesanato (Penedo-AL). IFAL, 2016.

O artesanato pode ser capaz de contar a história de um local ou de funcionar como
uma lembrança e representação simbólica de momentos importantes. A cultura do artesanato é
tradicional em Penedo, contando mesmo com um prédio que é dedicado a essa arte: o
Mercado do Artesanato. O ofício dos/as artesãos/ãs é um processo de troca de conhecimentos,
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transmitidos através das gerações. Esse processo vai sendo criado e recriado com o passar do
tempo e a partir da mudança dos contextos nos quais se insere, conforme relatado pelos
próprios atores sociais envolvidos. Os produtos do exercício desse ofício são disponibilizados
aos turistas que visitam a cidade, bem como aos próprios penedenses, e são revestidos de um
caráter simbólico e imaginário.
O ofício de santeiro é uma das manifestações imateriais de maior expressividade na
cultura penedense. Tendo seu início datado do século XVIII, suas raízes remontam à chegada
dos missionários franciscanos a Penedo. Estes fundaram, nas dependências do Convento de
Nossa Senhora dos Anjos, a conhecida Escola de Santeiros. Administrada por eles, ali se
ensinava a arte do manejo do cinzel e do pincel na madeira. Essa tradição centenária formou
cinco gerações de mestres, que foram passando seus ensinamentos adiante, tendo destaque os
nomes de Dioclécio Phídias, Júlio Phídias, Cesário Procópio dos Mártires, Antônio Pedro dos
Santos e Claudionor Teixeira Higino (VALENTE, 1957).
Esse é um saber que segue vivo na cidade, através das mãos do santeiro Antônio
Francisco Santos, mais conhecido como Timaia. Os trabalhos de Timaia tiveram início aos 17
anos de idade, quando ele conheceu o mestre Antônio Pedro dos Santos, que transmitia seus
conhecimentos sobre a arte de esculpir madeira, no prédio do Círculo Operário de Penedo.
Com mais de trinta anos de experiência no ofício, Timaia expõe suas obras no Ponto
de Cultura Resgate de Saberes Populares, localizado no centro histórico da cidade.
Outro importante santeiro é Claudionor Teixeira Higino, que, desde a infância, teve
contato com a arte de entalhar santos, através do trabalho de seu padrasto. Escultor, pintor,
restaurador e desenhista, ele começou a sua trajetória profissional na década de 1970, quando
se inscreveu em uma oficina do mestre Antônio Pedro Santos. Sua principal inspiração vem
das técnicas do século XVIII, herança da Escola de Santeiros. Todavia, ele também coloca seu
estilo único nas peças que possuem traços e expressões diferenciadas. Hoje em dia, possui
obras espalhadas por todo o Brasil, nos Estados Unidos e também em países da Europa, além
de ter sido reconhecido com o registro de Patrimônio Vivo, pelo IPHAN, no ano de 2014.
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Figura 3. Elementos caracterizadores de saberes penedenses. IFAL, 2016.

A perpetuação do ofício de santeiro, através de várias gerações, demonstra a
vinculação desse saber à memória social da cidade e a sua existência enquanto forma de
tradição artística e cultural. Esse saber é importante para a comunidade, porque está
intimamente ligado ao imaginário religioso do povo, sendo um dos principais elementos que
ajudam a perpetuar a tradição religiosa penedense.
Famoso em todo o baixo São Francisco e também em outros estados, Cícero Tadeu,
popularmente conhecido como Tadeu dos Bonecos é o principal representante de outra forma
simbólico-cultural na cidade de Penedo: a arte de produzir bonecos. Tadeu é artista plástico,
cenoplasta, escultor, pintor e responsável por um dos personagens mais famosos do carnaval
penedense: a enorme boneca Raquel. Todos os anos, durante o Carnaval, sai às ruas o bloco
da Raquel, cuja principal atração é a criação de Tadeu. Outras obras do bonequeiro também
completam o cenário dessa festa.
Natural da cidade de Neópolis-SE, Tadeu começou a fazer esculturas de papel na
infância, ainda na época de escola. Aos treze anos, chegou a Penedo, começou a trabalhar
com arte e não parou mais. Apaixonado por seu trabalho, a maior dificuldade que diz
enfrentar é a falta de apoio por parte da comunidade penedense e do próprio governo, já que
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Penedo, verdadeiro celeiro de artistas, não recebe a devida valorização nesse sentido. Como
forma de garantir que o seu saber continue vivo e na memória cultural do território, Tadeu
tem grande interesse em disseminar o seu conhecimento para jovens da cidade. Seu saber e
sua arte são deveras importantes para a cultura local, por fazerem parte do rol das principais
representações artísticas da cidade, já que estão relacionados a diversas manifestações
culturais, como, por exemplo, o Carnaval.

CONCLUSÕES
Os ofícios e modos de fazer citados anteriormente representam uma parte da grandiosa
tradição e cultura penedense. Devido a algumas dificuldades para conseguir informações a
respeito dessas práticas, alguns outros saberes e elementos culturais não puderam integrar este
trabalho.
A pesquisa reuniu uma série de dados bastante relevantes, pois estes compõem o
conjunto das principais manifestações culturais imateriais da cidade. Durante o momento das
entrevistas com os atores sociais, foram relatadas muitas queixas por parte dos mesmos, no
que diz respeito à falta de políticas públicas/governamentais que estimulem o turismo na
cidade, já que Penedo, por ser uma cidade histórica que se destaca por seu patrimônio, deveria
ter uma maior visibilidade (o que ocorria há algum tempo atrás, segundo relatos da
comunidade). Ao contextualizar esses relatos, mostrou-se importante o desenvolvimento de
uma pesquisa que teria como objetivo investigar os motivos pelo qual a cidade não tem o
merecido reconhecimento, ou descobrir formas de estimular o turismo na região, que, de certa
forma, é um campo relacionado efetivamente à continuidade das práticas e à perpetuação dos
saberes supramencionados. Entretanto, devido aos limites deste trabalho, tal problemática
pode ser objeto de pesquisas ulteriores.
Além disso, levando em consideração outros aspectos observados durante o processo
de intervenção cultural junto à comunidade, concluiu-se também que há uma falta de
conhecimento e de valorização da cultura imaterial da cidade, por parte da própria
comunidade. Em virtude desse fato, também seria de grande importância uma pesquisa mais
aprofundada, que levantasse os motivos pelos quais a comunidade desconhece a existência e a
importância da cultura imaterial penedense. Esperamos ter contribuído, a partir deste texto,
para uma reflexão adequada em relação à pluralidade de formas culturais que compõem a
cultura de Penedo-AL. Os saberes aqui explorados representam apenas uma face dessa
cultura, que é tão rica e que tanto oferece ao olhar do/a pesquisador/a que dela se aproxima.
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RESUMO: Nesse construto objetivamos analisar o financiamento da educação no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a partir de um estudo das
dotações orçamentárias do Campus Macau, em 2015 e entrevistas a gestores da instituição.
Como procedimento metodológico realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e
empírica, através da pesquisa dos dados financeiros no site do SUAP-IFRN e entrevista
semiestruturada. Como resultado destacamos que no ano de 2015, a dotação orçamentária foi
de R$ R$ 3.010.640,06, sendo aplicado 4.957.647,64, em que a diferença entre o planejado e
o realizado corresponde um déficit de 1. 947. 007, 58, além da origem de alguns recursos
terem ficado vaga e inconspícua.
Palavras–chave: Plano Nacional da educação, Educação Profissional, Financiamento dos
Institutos Federais de Educação

BUDGET
APPROPRIATIONS
INSTITUTE
OF
EDUCATION
FEDERAL, SCIENCE AND TECHNOLOGY RN/CAMPUS MACAU
2015, VALUES AND MANAGERS.
ABSTRACT: In this construct the we aim to analyzed the financing of education at the
Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte, from a study
of budget allocations of Campus Macau in 2015 and interviews with managers of the
institution. As methodological procedure carried out a bibliography, documentary and
empirical research, through the research of financial data in site and semistructured
interviews. As a result we point out that in 2015, the budget allocation was R $ R $
3,010,640.06, being applied 4,957,647.64, where the difference between the values planned
and applied matches a deficit of 1 947.007, 58, in addition to the origin of some resources
have been vague and inconspicuous.
KEYWORDS: National plan of education, Financing of Education Federal Institutes,
Professional education
INTRODUÇÃO
O financiamento da educação, a partir dos anos de 1990, passa a ser um dos temas
centrais da política educacional brasileira, mesmo embora que os seus recursos sejam
apontados como insuficientes para a necessária expansão e oferta com qualidade de ensino
(FERREIRA, 2014). Sendo este financiamento uma obrigação do Estado, bem como deve
preponderar a sua acessibilidade a todos, por direito, conforme a Constituição Federal de
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1988, Art. 205 (BRASIL, 1988). Portanto, para assegurar esse direito, são elaboradas as
políticas públicas educacionais, cujo pilar de sustentação é o financiamento. Pois, de nada
adiantariam as melhores propostas e mais avançadas concepções teóricas, sem meios de
concretização.
Nesse sentido, a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), (2014 a 2024), se
constitui como uma política pública importante para os entes federados, por definir as metas e
estratégias para a educação. Em sua Meta 20, que trata do financiamento, se constitui como a
mais importante para implementação das demais metas. Tão logo, deve ser conhecida por
gestores, uma vez que é imprescindível que estes tenham conhecimento da importância de se
estudar o financiamento para que possam organizar, controlar e direcionar os recursos para a
rede de ensino com um padrão de excelência. Como também é importante para nós
pesquisadores de iniciação e futuros docentes, apropriar-nos dessa discussão para que
possamos contribuir na construção de uma educação gratuita e laica para todos. Destarte, o
presente estudo, objetiva analisar o financiamento da educação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a partir de um estudo das
dotações orçamentárias do Campus Macau para o ano de 2015.
MATERIAL E MÉTODOS
Como procedimento metodológico, inicialmente realizamos uma pesquisa bibliográfica
que segundo Severino (2007, p.122) “é aquela que se realiza a partir do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”
Para consecução desse construto teórico nos respaldamos em Ribeiro, Farenzena e Grabowski
(2012), Ferreira (2014), entre outros. Realizamos também uma pesquisa documental que “é
toda forma de registro e sistematização de dados, informações, colocando-os em condições de
análise por parte do pesquisador” (SEVERINO, 2007, p. 124).
Além disso, foram aplicados questionários pelos quais obtivemos respostas referentes
ao financiamento da educação profissional em todos os níveis, etapas, modalidades e
investimentos em programas no IFRN/Campus – Macau. Os dois entrevistados foram
enumerados do seguinte modo, entrevistado 1 e 2, diretor administrativo e diretor acadêmico
da Instituição, respectivamente.
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A META DO PNE (2014 A 2024) PARA A
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A estrutura de financiamento da educação é definida pelas Constituições, Leis de
Diretrizes e Bases da Educação, e outras legislações, que estabelecem os percentuais de
impostos que devem ser utilizados pela União, Estados e Municípios na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE) (FERREIRA, 2014). Desse modo, num comparativo
entre as constituições de 1934 e 1988 vê-se um aumento percentual de 10% para 18% de
investimento da união na educação, paralelo a um aumento de 20% para 25%, correspondente
aos estados e DF e de 10% para 25% quanto aos municípios (PINTO, 2000).
Ao que segue a Constituição Federal de 1988, que apresenta-se à educação brasileira
uma nova proposta de reforma tributária, reforçando a arrecadação geral de tributos, com
destinação e disponibilização de percentuais de impostos para os estados e municípios.
Evidencia-se, assim, que os percentuais de transferência do Imposto de Renda (IR) e Impostos
sobre Produtos Industrializados (IPI) da União para o Fundo de Participação do Estado (FPE)
e Fundo de Participação do Município (FPM) cresceram bastante, bem como dos Impostos
sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) dos Estados para seus Municípios, ao que passaram
de 20% para 25%. Portanto, os gastos na MDE passariam a ser compostos por impostos, e
também, por transferências (MONLEVADE, 2001). Visto que os recursos vinculados de
impostos para a educação “é uma das medidas políticas mais importantes para garantir a
disponibilidade de recursos para o cumprimento do vasto rol de responsabilidades do poder
público nessa área” (CASTRO, 2010, p. 172). Assim, é perfeitamente concebível destacar a
importância da vinculação de impostos para a melhoria e garantia da educação.
No exposto por Grabowski (2010) a educação profissional, mesmo ocupando espaços
expressivos nos discursos oficiais e empresariais, ainda não possui um financiamento
sistemático, permanente e com recursos correspondentes à relevância que lhe é atribuída.
Segundo Grabowsk e Ribeiro (2000, p. 2), “predominou, ao longo da história, uma finalidade
instrumental, operacional, mecânica e tecnicista” que permeia o ensino profissionalizante, que
se perfaz “resultado de uma sociedade estruturada de forma dual, [...] detentores do capital e
trabalhadores” (GRABOWSK e RIBEIRO, 2000, p. 2). Todavia, esta modalidade deve
enaltecer o indivíduo como um cidadão, e não somente como um empregado, considerando a
formação para o trabalho como princípio educativo (SILVA, 2015).
A discussão sobre o financiamento da educação no Brasil exige necessariamente que se
posicione sobre, no mínimo, três aspectos, “a necessidade de mais recursos financeiros para a
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educação, a política de vinculação de recursos e a política de fundos” (ARELARO; GIL,
2005, p. 53), torna-se necessário discutir o financiamento da educação profissional a partir
desse contexto e na lógica que organiza os fundos públicos para a área social. No entanto, a
proposta de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional (Fundep), não foi
contemplado pelo novo PNE, regulamentado pela Lei, n. 13.005/2014.
No que se refere à modalidade da educação profissional, esta é contemplada pela
Emenda Constitucional n. 53/06 que cria o Fundo de MDE e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), regulamentado pela Lei n. 11.494/07, sendo destinado uma quantia
advinda do custo aluno/ano, da educação profissional. Logo, a educação superior e os demais
programas tem sido contemplada pelas dotações orçamentárias para a educação, no
cumprimento dos 18% da União. No novo PNE, propõe-se na meta 20 “ampliar o
investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%
do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de sua vigência e, no mínimo, o equivalente
a 10% do PIB ao final do decênio” (BRASIL 2014).
IFRN

CAMPUS

MACAU:

UM

ESTUDO

DE

CASO

DAS

DOTAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS DE 2015 – EXPLICAÇÕES DOS GESTORES.
No ano de 2015 o IFRN, prestou contas através de um relatório que foi elaborado com
base nas disposições legais e normativas, envolvendo as recomendações e deliberações dos
órgãos de controle interno e externo, bem como a atuação da Unidade de Auditoria Interna,
entre outros dados relevantes. Observamos que, conforme as informações do relatório da
gestão, a dotação orçamentária inicial, R$ 387.171.820,00, foi menor que as executadas, R$
467.296.961,20, o que corresponde, aproximadamente, a um percentual final de 120,69%
(BRASIL, 2015). Por sua vez, quanto ao IFRN Campus Macau, investigamos sobre qual a sua
receita e a despesa no ano de 2015. Em que a tabela 1 apresenta as dotações orçamentárias,
estruturadas em dimensão estratégica, origem de recursos, planejado original e realizado. Os
itens que compõem a dimensão estratégica são: assuntos estudantis, ensino, extensão,
desenvolvimento institucional, pesquisa e inovação, gestão de pessoas, administração e
tecnologia da informação (TI).
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Tabela 1. Dotações orçamentárias do IFRN Campus Macau em 2015. IFRN, 2015.
Dimensão Estratégica

Origem de recursos

Assuntos Estudantis

Assistência
estudantil

Planejado Original

Realizado

Capital

Custeio

Capital

Custeio

-

675.834,00

-

386.877,43

Biblioteca

45.000,00

45.000,00

87.979,70

1.999,95

Polos da EAD

-

12.500,00

-

Ensino

-

21.375,00

3.044,93

Programas Especiais

-

-

14,47

Extensão

-

23.300,00

-

51.356,60

Programas Especiais

-

-

-

-

Expansão

-

-

-

-

Infraestrutura

-

-

-

1.201.561,16

Pesquisa

-

-

-

13.500,00

Capacitação

-

70.137,14

-

34.283,28

Qualidade de vida do
Servidor

20.000,00

19.998,52

-

Funcionamento

200.379,00

2.064.519,00

375.239,66

2.114.767,65

Recursos Próprios

-

-

536.433,35

130.600,94

TI

30.000,00

-

-

-

Subtotal

275.379,00

2.932.665,14

1.019.641,23

3.938.006,41

Total

3.208.044,14

Ensino

Extensão

Desenvolvimento
Institucional
Pesquisa e inovação

Gestão de Pessoas

Administração
TI

4.957.647,64

Para a assistência estudantil foi destinado no Custeio, originalmente, R$ 675.834,00,
mas o valor realizado foi inferior, R$ 386.877,43. Na dimensão do Ensino, composta pela
Biblioteca, Polos da EAD, Ensino e Programas Especiais, vemos que a biblioteca foi
contemplada com R$ 45.000,00, para capital e R$ 45.000,00 para custeio, no entanto foram
gastos quase todo o recurso somente em capital, R$ 87.979,70, utilizando apenas R$ 1.999,95
em custeio. No item educação à distância - polo EAD foi contemplado com R$ 12.500,00, no
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planejado, mas sem nenhum valor investido. Quanto ao Ensino foi planejado R$ 21.375,00
para custeio, e aplicado somente R$ 3.044,93. Ao que se refere ao Ensino - Programas
Especiais, não aparece nenhum valor planejado, mas foi aplicado R$ 14,47, um valor
irrelevante.
A dimensão Extensão, composta pela Extensão e Programas Especiais. No primeiro
item, único com investimentos, foi aplicado um valor bem maior do que o planejado, 100% a
mais, R$ 51.356,60, ficando vago de onde foi redimensionado esses recursos para a extensão.
A dimensão Desenvolvimento Institucional, composta pela Expansão e infraestrutura
(melhoria), não aparece nenhum valor planejado, porém, um valor muito alto, RS
1.201.561,16, foi empregado em custeio, correspondendo a 24% do total realizado. A
dimensão da Pesquisa e inovação, composta somente pela pesquisa, não possui nenhum valor
planejado, mas

aplicou-se

R$ 13.500,00,

ficando uma

lacuna,

também

quanto

redimensionamento desse recurso. A dimensão Gestão de Pessoas, composta por capacitação
e qualidade de vida do servidor. No item capacitação foi planejado R$ 70.137,14 em custeio,
e aplicado apenas R$ 34.283,28, enquanto que na Qualidade de vida do Servidor foi planejado
R$ 20.000,00 para custeio e, destinou-se R$ 19.998,52 para capital, mas nenhum valor para
custeio foi utilizado.
A dimensão Administração, composta pelos itens Funcionamento e Recursos Próprios,
vemos que para o item funcionamento foram planejados R$ 200.379,00 para capital e R$
2.064.519,00 para custeio e empregados valores bem superiores, sendo R$ 375.239,66 para
capital e R$ 2.114.767,65 para custeio. No item Recursos Próprios não aparecem recursos
planejados, mas foram destinados R$ 536.433,35 para capital e R$ 130.600,94 em custeio. Na
dimensão Tecnologia da informação foram planejados R$ 30.000,00, mas nenhum valor foi
empregado. Dos valores totais, R$ 3.208.044,14, foram planejados e R$ 4.957.647,64, foram
aplicados, sendo a diferença correspondente um déficit de 1.947.007,58.
Deste modo foi questionado ao entrevistado 1, portanto, qual a receita e a despesa do
IFRN, Campus Macau, no ano de 2015? Segundo este, na administração Pública Federal não
há um relatório estático de receitas, dívidas e despesas. O que há é a Lei Orçamentária Federal
(LOA), que estabelece os valores que cada entidade deverá receber para manter e desenvolver
suas atividades, em função da quantidade de alunos da Instituição. E no que se refere ao
planejamento orçamentário total, este era de R$ 3.208.044,14; todavia ao decorrer do ano
houve um corte orçamentário, passando a ser R$ 3.010.640,06; em contraposição, o valor
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executado foi R$ 4.957.647,64, 64,7% a mais do que o original. O amplo aumento do recurso
utilizado justifica-se por recebimento de recursos extras para investimentos no laboratório e
no ginásio, que foram redirecionados aos itens assuntos estudantis, ensino, extensão,
desenvolvimento institucional, pesquisa e inovação, gestão de pessoas, administração e TI.
Que foram direcionados ao apoio, permanência e ao êxito escolar dos estudantes em
situação de vulnerabilidade social, melhoria dos ambientes das bibliotecas, aquisição de
livros, coleções, bases bibliográficas eletrônicas, realização de ações para o desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do currículo, realização de ações para desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação da gestão educacional, ações de formação continuada de
servidores em gestão e desenvolvimento da educação profissional, EJA e EaD, oferta de
cursos técnicos, superiores e de certificação profissional, à distância e de Formação Inicial
Continuada (FIC), organização de processos seletivos para o ingresso em cursos técnicos,
superiores de graduação, e pós-graduação e de formação continuada de trabalhadores
(Entrevistado 2).
O investimento na extensão, referiu-se a visitas de estagiários a empresas para a
capacitá-los, aperfeiçoamento de mecanismos para acompanhamento de egresso, fomento a
eventos como a Semana de artes, desportos e cultura (SEMADEC) e a exposição de
tecnologia e cultura do IFRN (EXPOTEC), eventos institucionais com participação da
comunidade, seminários, olimpíadas, jogos internos, intercampi, campeonatos desportivos,
apoio a discentes, programa de mobilidade estudantil, fomento de bolsas de extensão para
servidores e discentes pelo programa de extensão, desenvolvimento de projetos artísticos
culturais (teatros, artes plásticas, música e coral) contemplados no PROEX/Campus
(Entrevistado 1)
Bem como ocorreu a melhoria das instalações acadêmicas e administrativas, concessão
de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica para discentes, no item pesquisa inovação. No
quesito Gestão de Pessoas, recursos foram empregados para custear inscrições, diárias,
passagens, fomentando a capacitação de servidores, projetos locais, selecionar e contratar
estagiários. Enquanto que na administração, contratação de empresas para serviços de Pessoa
Jurídica (limpeza, segurança, manutenção, copiadora, correios), reserva técnica, diárias de
servidores (reuniões, convocações), pagamento de tributos, taxas e contribuições, aquisição de
materiais de expediente, consumo e equipamentos de TI e comunicação (Entrevistado 2),
visto que “os recursos financeiros disponíveis são destinados a todos os níveis, etapas e
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modalidades, ou seja, não há uma divisão específica para cada um” (Entrevistado 2). A
referida explicação é bastante complexa, considerando que existem na instituição, níveis,
etapas e modalidades diferenciadas, com fontes de recursos diferentes, entre eles, por
exemplo, os recursos do Fundeb para a modalidade da educação profissional.

CONCLUSÕES
Nas discussões do PNE, iniciadas na Conferências intermunicipais, estaduais e
nacionais, foi encaminhada a formulação de propostas para criação do Fundo contábil para a
educação profissional. Porém, Fundep, não foi contemplado pelo PNE. Apesar dos institutos
Federais de Educação ocuparem espaços expressivos nos discursos oficiais, não possuem um
financiamento sistemático e permanente correspondentes à relevância que lhe é atribuída.
Vimos que o Campus Macau no ano de 2015 contou com um investimento de
4.957.647,64 que atingiu 64,7%, a mais do que o original que era de R$ 3.010.640,06. A
razão do aumento do recurso utilizado foi justificada, por meio de entrevistas com os gestores
da instituição por recebimento de recursos extras pelo Campus para investimentos no
laboratório e no ginásio, que foram direcionadas a atividades estudantis, ensino, extensão,
desenvolvimento institucional, pesquisa e inovação, gestão de pessoas, administração e
Tecnologia da Informação. Todavia, algumas informações ficaram vagas e inconspícuas,
acerca da origem desses recursos, mesmo que seja notória a transparência dos recursos
públicos, por esse campus. Visto que um conhecimento por parte dos gestores acerca dos
investimentos alçados é imprescindível para uma maior organização, controle e
direcionamento dos recursos, de modo que se propicie uma maior intensificação de seu uso,
por essa razão, é de extrema importância que se compreenda o processo de gestão e
financiamento da educação profissional, para que assim, possamos conquistar mudanças,
ainda que a longo prazo.
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E SE OPPENHEIMER ESTIVESSE PRESO À ÉTICA DE HOJE?
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RESUMO: Os fatos no final da II guerra mundial entrariam para história da humanidade por
um poder nunca visto com tanta ênfase antes, a exploração de energia atômica. O uso de uma
arma com esse princípio, e capacidade de destruição gigantesca, presenciado ao ataque às
cidades de Hiroshima e Nagasaki, fizeram as autoridades do mundo reconsiderarem o seu uso,
havendo então uma corrida para criação de um Tratado de Não Proliferação dessa arma. Julius
Robert Oppenheimer, considerado o “pai da bomba atômica”, ganhou fama e prestígio por
montar a equipe que construiu a primeira bomba atômica, no entanto sua exposição logo
atrairia inimigos na vida política. Sua saúde debilitada por um câncer na garganta o fez morrer
aos 62 anos. Este trabalho tem por objetivo mostrar uma pesquisa bibliográfica, juntamente
com a discussão em uma apresentação, de cunho interdisciplinar, na tentativa de responder a
pergunta: E se Oppenheimer estivesse preso à ética de hoje, conseguiria criar um projeto que
culminasse com uma arma de destruição em massa? A resposta provável para essa discussão
é: sua criação seria inevitável, porém, assim como o Projeto Manhattan, seria feito sem o
conhecimento do público.
Palavras–chave: Oppenheimer, ética, bomba atômica.

AND IF OPPENHEIMER HAD BEEN ARRESTED BY PRESENT
ETHICS?
ABSTRACT: The facts in the end of the II World War would enter to the history of mankind
by a power never seen so emphatically before, the atomic energy exploration. The use of a
weapon with this principle, and the ability to gigantic destruction, attacking the cities of
Hiroshima and Nagasaki, did the world did the authorities reconsider their use, then there is a
rush to create a non-proliferation treaty that weapon. Julius Robert Oppenheimer, considered
“the father of the atomic bomb”, he won fame and prestige for forming a team that built the
first atomic bombs, however, his exposure, would attract enemies in his policy life. His health
weakened by a throat cancer did die at age 62. This work aims to show a literature search,
along with the discussion in a presentation of interdisciplinary nature in an attempt to answer
the question: And if Oppenheimer had been arrested by presente ethical, could create a project
that culminated with a weapon of mass destruction? The likely answer for this discussion is,
its creation was inevitable, but, as the Manhattan Project, was made without the public
knowledge.
KEYWORDS: Oppenheimer, ethics, atomic bomb.
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INTRODUÇÃO
Com o fim da I Guerra Mundial, até então conhecida como “A Grande Guerra”, Keegan
(2003), a Alemanha saiu derrotada, sendo obrigada a assinar em 1919 o tratado de Versalhes,
conhecido pelos vencedores como “A Paz dos Vencedores”, uma vez que, para os alemães era
a humilhação máxima, afirma Chacon (1992). Com o tratado, a nação alemã foi obrigada a
reduzir seu exército, entregar sua frota marítima e territórios para os membros da tríplice
Entente, além de pagar altas multas.
No entanto, os alemães não se viam como derrotados, eles acreditavam que ainda
podiam lutar, o exemplo foi Adolf Hittler, que sofreu com a bomba de gás, inventada durante
a I Guerra Mundial, Keegan (2003). Hittler levantaria o país e continuaria a guerra da qual,
para ele, só tinha começado, Chacon (1992). Esse ditador, conhecido por sua psicopatia e
ilusão de nação perfeita, foi dando início a combates sanguinolentos e gigantescos,
desencadeando uma nova guerra, a II Guerra Mundial.
Durante a II Guerra Mundial, as grandes potências bélicas como os Estados Unidos da
América e Alemanha buscaram desenvolver uma arma de destruição em massa, com base na
energia atômica. A precursora nessa busca foi a Alemanha que buscou desenvolver o Projeto
Atômico da Alemanha (PAA). Porém, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América,
ficou sabendo por Albert Einstein desse audacioso projeto alemão, e decidiu assim dar origem
ao seu próprio projeto, o Projeto Manhattan, que foi liderado por Julius Robert Oppenheimer
(Diretor Chefe do Projeto Manhattan), onde foram reunidos vários cientistas, em células
espalhada em diversos lugares. Porém, “as maiores mentes ficaram em uma base subterrânea
no distrito de Manhattan, Novo México”, como afirma Garozzo (2004b).
Após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, seu poder ficou
conhecido, e o mundo se unificou para tentar vetar sua criação e acabar com as que já
existiam, surgindo o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), criado em
1968, Miyamoto (1987, p. 20), e posta entre as armas que não podem ser usadas em guerra.
Este trabalho tem como objetivo mostrar uma pesquisa bibliográfica, juntamente com a
discussão em uma apresentação, de cunho interdisciplinar, na tentativa de responder a
pergunta: “E se Oppenheimer estivesse preso à ética de hoje, conseguiria criar um projeto que
culminasse com uma arma de destruição em massa?”. O trabalho está divido como segue:
materiais e métodos; resultados e discussão, onde se mostra a pesquisa sucinta sobre os
eventos que levaram a criação da bomba atômica, assim como o Tratado de Não Proliferação
dessa arma; e por fim a conclusão, no qual apresenta-se as conjecturas sobre tais eventos nos
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dias atuais, de acordo com a apresentação interdisciplinar (História, Física e Matemática), na I
Feira Cultural: Valores Humanos, realizado no IFAM- Campus Itacoatiara, nos dias 10 e 11
de dezembro de 2015.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa partiu de um problema, uma dúvida, que suscita a busca em respondê-la.
Para isso utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, que trata-se de uma pesquisa minuciosa
em livros e artigos científicos, Gil (2008), elaborados com a temática, para a tratativa de uma
solução para o questionamento ora apresentado como título da pesquisa.
A pesquisa dividiu-se em cinco linhas: Projeto Manhattan, funcionamento da bomba
atômica, efeitos durante e após a explosão da bomba atômica, e a pesquisa nas biografias de
Albert Einstein e Julius Robert Oppenheimer.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item elenca-se alguns fatos que culminaram com a criação da arma mais
poderosa que a humanidade tem conhecimento por seu idealizador Julius Robert
Oppenheimer, e que foram a premissa do trabalho apresentado pelos alunos do Curso Técnico
de Informática – Integrado, na I Feira Cultural: Valores Humanos, realizado no dia 10 de
dezembro de 2015.
Julius Robert Oppenheimer, nasceu em Nova Iorque, estudou Química em Havard,
porém foi na Física que mostrou ter talento, Strathern (1999). Foi para Cambridge, Inglaterra,
estudar o doutorado, onde teve a oportunidade de conhecer Ernest Rutherford, que havia
agitado o mundo científico provando a existência do núcleo atômico, fundando a física
nuclear. Nesse tempo, Rutherford recrutava um grupo de excepcionais técnicos que estavam
revolucionando o entendimento da estrutura atômica, e Oppenheimer foi um dos
selecionados.
A partir da carta que Albert Einstein enviou ao presidente dos EUA, Roosevelt, em 2 de
agosto de 1939, surgiu a ideia de criar um projeto para elaboração da bomba atômica. O
projeto ficou conhecido como Projeto Manhattan. A carta tratava-se sobre a possibilidade dos
alemães desenvolverem uma arma utilizando-se uma energia muito poderosa, nunca vista
antes, a energia atômica, como afirma Garozzo (2004a). Com base no exposto várias
pesquisas foram realizadas, porém Einstein se recursou a participar por causa das tensões
militares que a guerra favoreceu. Porém, foi graças a ele, mesmo sendo contra a guerra, que se
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criou tal arma. A Alemanha realmente buscava resultados com energia atômica, porém o seu
envolvimento com a guerra fez com que seus melhores cientistas fugissem, como foi o caso
de Einstein, que era descendente de judeus, afirma Farias (2010).
Oppenheimer então, foi responsável por montar e gerenciar a equipe do Projeto
Manhattan, Strathern (1999). Foi ele quem dirigiu o “maior grupo de intelectuais já reunidos
em qualquer época”, Garozzo (2004b), para produzir a primeira bomba atômica nos
laboratórios secretos de Los Alamos, no distrito de Manhattan no estado do Novo México.
Em 1945 à bomba já havia sido descoberta, com três delas criadas testadas e detonadas
em guerra. O efeito da bomba é a imediata geração da energia térmica, que provoca
queimaduras e incêndios, levando os sobreviventes da explosão à morte por carbonização.
Durante a explosão são gerados raios X e radiação gama, consideradas radiações ionizantes.
Essa radiação é de origem eletromagnética, e conseguem extrair elétrons de última camada
energética dos átomos, Halliday (2009), gerando íons, causando assim modificações em nível
molecular. Depois da explosão, a região passa a ficar contaminada por resíduos dos elementos
radioativos e se espalham pela atmosfera, essa radiação é chamada de residual, ou radiação
corpuscular, Okuno (2010). As pessoas exposta as essas duas situações podem sofrer
mutações genéticas, e desenvolver câncer, que são multiplicação de células de forma
desordenada, como define Heneine (2006).
Em 16 de agosto de 1945, no deserto do novo México, a primeira bomba feita de
plutônio, chamada “Trinity”, foi lançada próxima à base do projeto, na cidade de
Alomogordo, no Novo México. Logo após a detonação da bomba, Oppenheimer e outros
cientistas do Projeto Manhattan ficaram perplexos com o que haviam visto e decidiram sair,
afirma Strathern (1999).
Strathern (1999) afirma ainda que Oppenheimer tinha orgulho em ser “o pai da bomba”,
mas jamais se iludiu em relação a seu terrível potencial. Morreu em 1967, aos 62 com um
câncer na garganta, devido a exposição excessiva a radiação ionizante.
Depois do uso dessa arma, o mundo ficou aterrorizado, agora cidades poderiam
desaparecer com o apertar de um botão. O mundo então se uniu para vetar criação de novas
bombas e acabar com as que já existiam, surgindo o Tratado de Não Proliferação de Armas
Nucleares (TNP), criado em 1968, e posto entre as armas que não podem ser usadas em
guerra, juntamente com armas incendiárias, químicas e biológicas, afirma Miyamoto (1987, p.
20).
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CONCLUSÕES
É interessante pensar no que o ser humano é capaz de fazer, 1768 milhões de dólares
foram gastos na pesquisa de uma arma de destruição em massa, conforme Garozzo (2004b).
Uma das maiores mentes de sua época, mesmo sendo contra a guerra e a morte de pessoas,
incentivou a criação do Projeto Manhattan. Além de outros cientistas que foram postos no
subsolo em diferentes partes do EUA, para fazer com que a criação dessa arma fosse possível.
O mais incrível de se pensar é que a mesma tecnologia usada para matar em torno de 200 mil
pessoas, e que deixou várias vítimas da radioatividade, poderia ser usada para abastecer
eletricidade em cidades inteiras.
Se Oppenheimer estivesse preso à ética atual, estabelecida pelo tratado supracitado,
nada garante que o projeto não fosse executado por ele, ou por outra pessoa, ou mesmo por
outra agência governamental. Grandes mentes já sabiam da energia liberada pela quebra de
átomos, logo, a partir da disseminação da ideia de uma bomba poderosa a partir da energia
atômica, dificilmente ela deixaria de existir. Ninguém saberia se algum projeto de uso de
energia atômica estaria sendo desenvolvido por algum governo, pois mesmo o Projeto
Manhattan não foi de domínio público à época. O que provavelmente aconteceria é que essas
armas seriam desenvolvidas e mantidas em segredo, vindo a público somente no caso de
novos conflitos ou vazamento de informação por alguém envolvido no projeto.
Sua “não existência” poderia apresentar mais perigos, visto que suas proporções
destrutivas só aumentaram durante esse intervalo de tempo. Dessa forma, como o mundo
poderia se proteger de algo que não sabe-se de sua existência? A pesquisa aponta par o fato
que a bomba atômica seria desenvolvida de que qualquer maneira, talvez se fosse
desenvolvida em outro local, em nossa época, levasse a humanidade ao extermínio.
Porém, ainda no campo da interpretação, pode-se indagar: será que o surgimento da
bomba da maneira que ocorreu foi o pior que poderia ocorrer naquela circunstância? A
provável resposta é não. Apura-se que só depois do mundo presenciar a bomba atômica na II
Guerra Mundial, passou haver uma preocupação global com tal fato, visto que, ela foi a
primeira arma a alertar a humanidade de um perigo em grande escala.
Caso a bomba atômica não tivesse sido criada nessa época, provavelmente ainda haveria
buscas por acabar com guerras e gerar paz no mundo, além de receios tanto por parte da
população quanto dos governos de novos conflitos. Na hipótese remota da sua “não
existência”, pode-se afirmar que o mundo ainda estaria mergulhado na fase de guerrear
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globalmente, por questões de ideologias, religiosas, ou mesmo para anexar territórios com
recursos naturais a serem explorados.
É fato que o temor por conflitos utilizando bombas atômicas, faz-se pensar nas
consequências irreparáveis, diminuindo assim guerras nessas proporções mundiais.
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RESUMO: Tem-se na avaliação da aprendizagem a distância um objeto de estudo bastante
discutido no meio acadêmico devido ao seu crescimento no contexto educacional. Assim, o
presente estudo objetivou pesquisar a avaliação da aprendizagem na educação a distância com
foco na visão dos alunos e, desse modo, compreender o papel da avaliação nesta modalidade
de ensino, além de conhecer as metodologias avaliativas utilizadas no curso. Para o
desenvolvimento do estudo, realizou-se a aplicação de um questionário semiestruturado aos
acadêmicos do curso Superior de Licenciatura em Educação Física de uma universidade a
distância, no município de Cruzeiro do Sul - AC. Posteriormente, os dados foram tabulados,
analisados e discutidos embasando-se em autores que trabalham nesta linha de pesquisa. Os
resultados mostraram que, os alunos do referido curso são jovens e não possuem nenhuma
experiência com educação a distância. Além disso, as atividades avaliativas ocorrem de
maneira presencial seguindo o padrão tradicional do ensino presencial e, no entendimento dos
educandos a avaliação é usada como um simples método para quantificar. O presente estudo
poderá ser utilizados frente as atuais necessidades da educação, com referência para futuros
estudos sobre avaliação da aprendizagem na EaD, na busca por inserir o mundo virtual aos
instrumentos avaliativos.
Palavras–chave: metodologia, instrumentos avaliativos, ead

DISTANCE LEARNING: LEARNING EVALUATION WITH FOCUS ON
STUDENTS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTE IN CRUZEIRO DO
SUL, ACRE, BRAZIL
ABSTRACT: The evaluation at the distance learning is an object of study widely discussed
at the academic environment due to its growth at the educational context. This way, the
present study aimed to investigate the learning evaluation at the distance learning with
emphasis on the students' vision trying to understand the evaluation role at this kind of system
education, in addition to know the evaluation methodologies used at the course. To develop
the study a semi-structured questionnaire was applied to a university degree in Physical
Education at an e-learning university in the city of Cruzeiro do Sul, Acre, Brazil. Later, the
data were tabulated, analyzed and discussed according to the authors working in this area. The
results showed that the students of that course are young and have no experience with
distance learning. Moreover, the evaluation activities occur with the student’s physical
presence following the traditional pattern of classroom teaching; at the students understanding
the evaluation is used as a simple method to quantify. This study should be used at the
education system at the present days with a reference for future studies on learning evaluation
at the distance learning that tries to insert the evaluative instruments in the virtual world.
KEYWORDS: methodology, evaluation instruments, distance learning
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INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96, apresenta níveis e modalidades
distintas de ensino, dentre elas, a educação a distância (EaD), que é definida por Moran (2002, p. 1)
como “o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão
separados espacial e/ou temporalmente”.
Este processo, independente da forma em que ocorra, precisa ser avaliado sob vários
aspectos, sendo a avaliação um objeto indispensável para aferir se há sucesso nos objetivos da
educação, dentre eles, a construção do saber. Para Luckesi (2006), o papel da avaliação é o de ser um
instrumento diagnóstico que proporciona crescimento e transformação através de tomadas de decisões
que visem a qualidade do aprendizado, no entanto, há tempos ela é aplicada de forma errônea,
preocupando-se apenas em classificar o discente como aprovado/reprovado, dando-se maior
importância à nota do que como e por qual caminho ela foi obtida.
E se no ensino presencial a avaliação é um desafio, é ainda mais nos cursos a distância, pois
segundo Nunes (2012), é difícil saber, por exemplo, se uma atividade foi realmente produzida por
quem a entregou. Todavia, outras práticas avaliativas podem ser adotadas, como apresentação de
projetos, participação em fóruns e chat entre outros (MAIA et al., 2005). Ainda conforme a autora, o
avaliar na educação a distância pode ser: a) presencial, com a aplicação de provas por um mediador; b)
a distância, através de testes online, sendo o horário e tempo de execução mais flexível ao discente; c)
contínua, em que a avaliação é feita ao longo do curso por meio do acompanhamento.
Dessa forma é conveniente investigar como esta prática é desenvolvida em um curso
ofertado nessa modalidade em um estabelecimento de ensino na cidade de Cruzeiro do Sul – AC.
Além disso, é provável que os discentes, muitas vezes, não compreendam a importância da avaliação
em seus estudos e fazem-na de forma inconsciente, pois acostumados com a tradicionalidade de
aplicação de testes que permitirão (ou não) que passem para os próximos níveis ou finalize o curso,
talvez não reflitam sobre a relevância de ser avaliado para o seu próprio desenvolvimento educacional.
Assim, esta proposta está focada em compreender o papel da avaliação no processo de ensino
aprendizagem através de uma perspectiva do alunado e quais as metodologias utilizadas no processo
avaliativo, tratando-se, ainda, dos instrumentos avaliativos empregados e as implicações destes para
uma aprendizagem significativa.

MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos supramencionados, utilizou-se o método de pesquisa-ação,
tendo em vista que esse procedimento permite a intervenção do pesquisador dentro da
problemática levantada, analisando-a e construindo soluções; um tipo de investigação que
tende a “desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática” (ENGEL,
2000, p. 182). Realizou-se também uma pesquisa bibliográfica, por meio do exame e revisão
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de literatura atuais, tendo como fonte artigos científicos e obras que abordam a temática
proposta, fornecendo subsídios para desenvolver análises críticas, esclarecendo, conceituando,
identificando e expressando inovações inerentes a avaliação da aprendizagem na EaD.
Para a coleta de dados, foram aplicados questionários como principal instrumento, já
que este permite visualizar o pensamento dos envolvidos acerca da temática, possibilitando,
posteriormente, uma organização e quantificação das respostas. Tanto Marconi e Lakatos
(2003, p. 201), como Gil (1991) apontam vantagens no uso de questionários, a saber, o fato de
atingir um número considerável de pessoas simultaneamente; abranger uma ampla área
geográfica; economizar recursos como tempo e dinheiro; garantir a não identificação pessoal
dos entrevistados, oferecendo maior liberdade e segurança nas respostas; permitir que os
indivíduos o respondam no momento mais propício; obter as respostas mais brevemente e de
forma mais precisa; possibilitar mais uniformidade na avaliação, já que este é um instrumento
impessoal.
O questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas, aplicado aos estudantes
do curso Superior de Licenciatura em Educação Física, ofertado por uma instituição de ensino
superior de educação a distância, na cidade de Cruzeiro do Sul – AC. A apresentação dos
resultados foi efetivada por meio de uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa.
Segundo Gil (1991), a pesquisa quantitativa se dá por meio da quantificação dos dados
referentes à pesquisa, podendo-se utilizar da estatística para classificação e ordenação das
informações. Já a pesquisa qualitativa é usada na explicação e interpretação dos dados
adquiridos, portanto, neste trabalho foi abordado ambas as formas de pesquisa, uma vez que,
após a quantificação dos dados foram realizadas análises, interpretações e comparações com
as literaturas selecionadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciou-se a pesquisa com uma questão para descobrir a faixa etária dos alunos que
estão frequentando o referido curso. Assim, notou-se que a maioria dos alunos (73%) está
com idade entre 18 a 21 anos, o restante está entre 26 e 35 anos. Quando questionados se já
haviam estudado na modalidade de Educação à Distância, 100% afirmaram não ter esta
experiência anteriormente. Esse é um dado interessante, pois apesar do grande avanço do
ensino virtual no país ainda existem vários alunos que, recentemente, têm o primeiro contato
com esse modelo de estudo. Para Cortelazzo (2009), no cenário educacional brasileiro há uma

Artigos

Ciências Humanas

13333

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

preocupação com a democratização do acesso ao ensino superior, sendo os cursos a distância
uma alternativa para tal expansão.
Outra questão relacionou os motivos que levaram os alunos a escolher estudar na
modalidade EaD, em que apenas 13% alegaram que sua motivação foi por ser um método de
estudo mais produtivo e com isso aprendem mais que a presencial, já 20% afirmaram ter
interesse em conhecer a modalidade à distância, 27% gostam da modalidade devido a
flexibilidade de horário e o ritmo de estudo e a maioria, 40% dos entrevistados, escolheram a
opção outros; alguns justificaram que cursar Educação Física era seu sonho e havia este curso
na cidade apenas na modalidade a distância, outros relataram que escolheram por falta de
opção e alguns também citaram que com referido curso fica mais fácil conseguir emprego na
área. Vale ressaltar que “as vantagens da EaD se relacionam com o gerenciamento do próprio
tempo, enquanto que a desvantagem é a ausência do professor ensinando e guiando
diretamente o aprendizado” (ARIEIRA et al., 2009, p. 336).
Ao serem questionados sobre os procedimentos avaliativos aplicados pelo tutor, 80%
consideraram bom e apenas 20%, ótimo. Isso mostra que os instrumentos atendem, mesmo
que parcialmente, às expectativas dos acadêmicos, lembrando que no processo de avaliação o
tutor desempenha importante tarefa, constituindo parte do seu papel realizar as atividades
avaliativas propostas e auxiliar os educandos na sua resolução, não somente apresentar a
resposta correta, mas também mostrar novas fontes de conhecimento de forma que favoreça
sua compreensão (MACHADO; MACHADO, 2004).
Questionou-se de que maneira ocorre a avaliação da aprendizagem do referido curso e
cerca de 40% disseram que é presencial, 20% à distância e 33% relataram que o processo
avaliativo ocorre de maneira contínua. Para Otsuka e outros (2002, p. 2), as avaliações
presenciais, em geral, são realizadas de forma somativa, apenas para verificar a aprendizagem
dos pontos principais do conteúdo e determinar a promoção do aprendiz no final de um
módulo ou curso. Neste caso, a avaliação fica presa ao modelo tradicional de exames e testes.
Ainda segundo os autores, a legislação que regulamenta os cursos a distância no país
determina a existência de exames presenciais e, apesar de não proibir outras formas
avaliativas, muitas vezes esse tipo de avaliação é predominante. Todavia, a avaliação contínua
deve ser trabalhada durante o curso, já que ela “tem especial importância no contexto da EaD
por possibilitar a percepção do comportamento do aprendiz, favorecer a identificação de
problemas, além de permitir alguma forma de autenticação da identidade do aprendiz, pela
familiarização com o estilo e habilidades do mesmo” (OTSUKA et al., 2002, p. 3).
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Verificou-se ainda, quais os instrumentos mais utilizados pelos tutores para avaliar seus
alunos e 34% disseram que são realizadas provas, 18%, questionários, 16%, fórum, 13%, lista
de exercícios, 8%, produção textual, 8%, elaboração de projetos e 3%, chats (Figura 1). É
provável que tais dados possam justificar por que a maioria dos alunos acha a educação à
distância igual a presencial, pois é perceptível que os instrumentos/métodos mais utilizados
são os meios tradicionais e presenciais de avaliação, em que as atividades virtuais como
fóruns e chats são utilizadas com menor frequência pelos tutores desse curso. Moran (2002)
aloca que há uma fase de transição no ensino a distância, pois muitas instituições estão apenas
transpondo para o virtual, adaptações da educação presencial, através de aulas multiplicadas
ou disponibilizadas, havendo o predomínio de uma interação virtual distante – por meio de
formulários, provas, e-mail – e pouca interação online, em que pessoas estão conectadas ao
mesmo tempo, em lugares distintos.

Quantidade de alunos em
%

Instrumentos Avaliativos
40
30
20
10
0

34
18

16

13

Figura 1. Instrumentos avaliativos mais utilizados segundo os alunos. Instituição de Ensino a Distância,
2015.

Ainda sobre os procedimentos avaliativos, a maior parte dos entrevistados, 93%,
concordam que os instrumentos utilizados na avaliação da aprendizagem em Ead são bons e
apenas 7% discordam, acham que são ruins. Apesar da percepção de que “bom” não é o ideal
para a aprendizagem, os alunos consideram medianos os métodos utilizados.
Por conseguinte, foi questionado se o cursista considera necessário o processo
avaliativo em suas atividades e a maioria respondeu que sim, considerando-o primordial para
a assimilação do conhecimento, e 67% dizem que os métodos avaliativos estão ligados
totalmente à aprendizagem, 20% dizem que é opcional no processo – tornando tal dado
interessante, pois alguns acadêmicos não consideram a avaliação como parte integrante do
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processo de aprendizagem e a considera opcional, inferindo-se que se ela for retirada não irá
causar sérios transtornos ao bom desenvolvimento do curso – e, por fim, 13% dizem que é
necessária a sua realização.
É importante verificar nessa última análise o que o aluno entende por avaliação da
aprendizagem. Dos entrevistados, 60% disseram que a avaliação é um processo que busca
resultados quantitativos nos testes, provas, trabalhos e pesquisas que o aluno realiza, já 33%
reconhece que a avaliação é um processo pedagógico contínuo em que o professor e aluno
podem dialogar e corrigir possíveis erros, aprimorando as metodologias e a qualidade da
aprendizagem e apenas 7% entende como um método de aplicar provas, dar notas e classificar
os alunos em aprovados e reprovados (Tabela 1).
Tabela 1. O que o aluno compreende por avaliação da aprendizagem. Instituição de Ensino a Distância,
2015.

Percentual de alunos

Resultados
quantitativos
60%

Processo pedagógico Aplicar provas, notas
contínuo
e classificar
33%
7%

Diferentemente do que pensam estes 7% dos entrevistados através de uma compreensão
tão tradicional sobre a avaliação da aprendizagem, Cortelazzo (2009, p. 148) defende que “a
avaliação não é controle; é, sobretudo, acompanhamento do processo para poder intervir e
reorganizá-lo se necessário”.
CONCLUSÕES
As respostas dos entrevistados nos levam a questionar o quanto a avaliação da
aprendizagem alcança o seu objetivo primordial que é a assimilação crítica e construtiva do
conhecimento por parte dos envolvidos no processo de aprendizagem.
É preciso superar o entendimento de que a avalição é um mero processo quantitativo
que visa apenas classificar o aluno e promovê-lo para os próximos níveis;
A real aprendizagem do estudante deve ser buscada de forma consciente pelo educador,
devendo este avaliar continuamente, em todas as etapas, o desenvolvimento de seus alunos.
É indispensável valorizar as atividades virtuais como chats e fóruns podendo contribuir
na produção de ideias e saberes de forma crítica.
É necessário avaliar o desenvolvimento dos discente frente aos conteúdos ministrados,
bem como a prática do docente/tutor enquanto responsável por conduzir o processo
educacional.
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Mais estudos devem ser realizados no sentindo de avaliar e rever se os métodos
utilizados atendem ao público do curso, assim como posturas e ações e, se preciso, sugerir
novas metodologias.
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RESUMO: A avaliação como método de análise e diagnóstico no processo de ensinoaprendizagem retoma a problemática de como avaliar e formar indivíduos sem desmotivá-los
através de notas e conceitos. Embora os métodos de avaliação desagradem a uma parcela de
alunos provenientes do modelo tradicional de ensino em que o professor é o detentor do
conhecimento, percebe-se que com o advento da tecnologia e o aumento da oferta de cursos
de graduação e pós-graduação semipresenciais e a distância, esses alunos são os que buscam o
reforço da interação com o tutor professor nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem através
do feedback, uma vez que o contato presencial foi diminuído. Esse feedback é proporcionado,
muitas vezes, por meio da avaliação. Na educação a distância, o modelo de avaliação
almejado é o de caráter formativo, mas nem sempre ele é adotado pelos docentes por
demandar tempo. O presente artigo foi embasado em trabalho qualitativo de caráter
exploratório cujos dados foram analisados e coletados através de questionário construído com
base na escala de Likert adequado para a observação de atitudes e opiniões. O escopo desta
investigação foi explorar como a avaliação formativa influencia no aprendizado de alunos de
cursos a distancia e semipresenciais além de caracterizá-la como ferramenta eficaz de acesso a
esse aprendizado. A maioria dos participantes no estudo demonstrou forte dependência em
relação aos tutores no processo de ensino-aprendizagem o que indicou que a avaliação
formativa pode influenciar no melhoramento da motivação e receptividade de cursos a
distância e semipresenciais por parte dos alunos.
Palavras–chave: ENSINO E APRENDIZAGEM, FEEDBACK, NATIVOS DIGITAIS

DISTANCE LEARNING: THE PEDAGOGICAL ASPECT
FORMATIVE ASSESSMENTS IN THE CONSTRUCTION
KNOWLEDGE IN VLEs

OF
OF

ABSTRACT: Evaluation as a method of analysis and diagnosis takes up the problem of how
to assess and train individuals without demotivate them through grades and concepts.
Although evaluation methods displease a portion of students from the traditional model of
teaching where the teacher is the holder of knowledge, we realize that with the advent of
technology and the increased supply of undergraduate and graduate blended and full distance
courses, these same students seek to strengthen interaction with the tutor in Virtual Learning
Environments through feedback, since the face-to-face contact was decreased. This feedback
is provided, often through evaluation. In distance education, the formative assessment is
considered one of the best procedures to follow, but it is not always adopted for consuming
much more time than the other types of assessment. This article is based on a qualitative
exploratory work. Its data were analyzed and collected through a questionnaire based on the
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Likert scale that is suitable for the observation of attitudes and opinions. The objective of this
research was to explore how formative assessment influences the learning process of students
who attend full distance and blended courses and to characterize this kind of assessment as an
effective tool to access such learning. Most participants showed strong dependence on the
involvement of tutors in the learning process what revealed that formative assessment can
influence the improvement of motivation and receptivity in distance learning and blended
courses in distance education.
KEYWORDS: DIGITAL NATIVES, FEEDBACK, TEACHING AND LEARNING
PROCESS
INTRODUÇÃO
Os jovens que nasceram a partir da década de 90 são identificados como pertencentes a
uma nova geração, a geração dos nativos digitais (ou geração Z). Os nativos digitais são
pessoas cujas características principais envolvem destreza para jogos de computador, e-mail,
internet, telefones celulares, SMS, chats e redes sociais, ou seja, ao contrário das gerações
anteriores, esses apresentam uma notável habilidade para lidar com diversos tipos de
tecnologia (PRENSKY, 2001).
Após o surgimento dessa nova geração, percebeu-se uma mudança no campo
educacional com relação ao meio pelo qual o ensino era transmitido. A pedagogia, antes
empregada em salas de aula tradicionais, deve agora direcionar também as ações daqueles que
interagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem,doravante AVAs, sem se manter atrelada
a paradigmas tradicionais que, muitas vezes, nem motivam e nem atendem as necessidades da
atual sociedade que tenta aliar a rotina diária composta por família e trabalho a uma educação
de qualidade.
Partindo dessa perspectiva, nota-se que o avanço nos estudos acerca da avaliação
formativa se faz relevante em vários aspectos. A citar, o possível uso dessa ferramenta
pedagógica na construção e no aprimoramento de parâmetros avaliativos para atividades
online de cursos semipresenciais e a distância; como suporte para reforço de aprendizagem
significativa; e como meio direto de combate a evasão, que ainda apresenta índices
expressivos em ambas as modalidades.
A pedagogia é uma área que procura compreender como o conhecimento humano é
construído, sendo o seu atual objeto de estudo a atividade que une os participantes do
processo de ensino-aprendizagem (MORANDI, 2008). Assim, a avaliação é considerada um
instrumento pedagógico, uma vez que pode ser utilizada como meio de análise específica,
servindo não só para diagnosticar o aprendizado do aluno, mas também para aprimorar uma
atividade ou reorganizá-la se necessário (CORTELAZZO, 2013).
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Para Luckesi (2002), o próprio entendimento sobre o termo avaliação precisa ser revisto
por muitas instituições de ensino no Brasil, uma vez que essa prática tem sido caracterizada
como uma simples aplicação de instrumentos (provas e exames) cujos atributos são o de dar
notas e conceitos ao invés de analisar o aprendizado e medir o grau de sucesso das práticas
pedagógicas adotadas durante determinado curso. Dessa forma, o conceito de avaliação pode
abranger mais índices qualitativos do que quantitativos.
Na modalidade de educação a distância , doravante EAD, é comum o uso de 3 tipos de
avaliação: a autoavaliação, a coavaliação e a heteroavaliação. A primeira envolve e estimula a
autonomia do aluno através de simulados, questionários, resenhas, resumos e elaboração de
portfólios; a segunda envolve a interação entre os sujeitos no processo de ensinoaprendizagem ocorrendo através de fóruns, seminários e mesas redondas; a última acontece
por meio de provas objetivas e discursivas para aferir, diagnosticar, mensurar e ponderar o
desempenho da turma ou do grupo (FARIA; LOPES, 2014).
A avaliação formativa não se encontra em nenhuma das três categorias acima porque ela
é geralmente identificada por muitos especialistas da área educacional como algo que vai
além de um simples instrumento ou acontecimento, ou seja, ela englobaria um conjunto de
práticas com uma característica em comum: liderar alguma ação cujo escopo seria o
aperfeiçoamento do aprendizado (CHAPPUIS, 2015).
Internacionalmente já existem inúmeros trabalhos que ressaltam a importância da
formação de comunidades online (FULLER; HOWLZWEISS; JOYNER, 2015), do uso de
telefones celulares para fins educacionais (BISSELL, 2015) e, também, de outros que
destacam o impacto que determinadas mídias possuem no aprendizado (THOMAS;
ERYILMAZ, 2014). No Brasil, existem investigações similares (MENEZES; VIANNA,
2015; SOUZA; MENEZES, 2014 entre outros); entretanto, nota-se que ainda é tímido o
estudo sobre as formas de avaliação em AVAs.
Os AVAs consistem em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e
permitir interação entre os atores do processo educativo - alunos, tutores professores,
professores conteudistas, coordenadores de curso etc - (PEREIRA, 2007 apud MESSA,
2010). Essas mídias são criadas a partir de abordagens pedagógicas embasadas em teorias de
aprendizagem.
Os professores Terry Anderson e Jon Dron (2011), ambos da Universidade canadense
de Athabasca, destacam em seu artigo Três Gerações de Pedagogia de Educação a Distância
a existência de três abordagens utilizadas na EAD, sendo elas a cognitivo-behaviorista, a
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socioconstrutivista e a conectivista. A primeira está voltada para teorias de ensino, a segunda
para teorias de aprendizagem, e a última para teorias de conhecimento (ANDERSON; DRON,
2011). Os autores ainda afirmam que está emergindo uma tendência em direção a modelos de
aprendizagem mais baseados em objetos contextuais ou baseados em atividades.
É possível afirmar com base nas respostas do questionário utilizado neste trabalho, que
o envolvimento ativo de tutores professores em AVAs contribui positivamente para o
fortalecimento do processo de aprendizagem. Sem uma interação constante entre os
envolvidos, o processo de ensino se enfraquece não entrando em movimento o que dificulta o
acesso a um elemento que o psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky chamou de Zona de
Desenvolvimento Proximal ou ZDP. A ZDP seria uma metáfora que compõe a teoria
sociointeracionista (também conhecida como socioconstrutivista) criada por esse estudioso
para explicar como ocorre a aprendizagem (MAGALHÃES apud BARBOSA, 2015). Nessa
zona, o professor poderia desenvolver as habilidades em potencial do aprendiz para que este
futuramente pudesse desempenhá-las sozinho.
Com relação às três abordagens supracitadas, é importante citar que a conectivista é a
mais recente e a mais criticada. O artigo de Leal54 ressalta que como teoria de aprendizagem o
Conetivismo é visto, por alguns críticos, mais como uma nova pedagogia do que como uma
nova teoria. Outros afirmam que os princípios dessa nova abordagem já estão presentes em
outras teorias de aprendizagem, e por isso não traria relevância para a área educacional, e
ainda questionam ainda se a aprendizagem poderia residir em mecanismos não-humanos –
ideia defendida pelo Conectivismo.
Segundo Behar et al. (2009, p.16),
[...] não é só devido à introdução das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) na Educação a Distância (EAD) que está
ocorrendo uma crise paradigmática na Educação, mas com ela fica
mais evidente e clara a necessidade de realizar mudanças
significativas nas práticas educacionais e, consequentemente, no
modelo pedagógico. [...] É preciso enfocar a capacitação, a
aprendizagem, a educação aberta e a distância e a gestão do
conhecimento.
Nesse sentido, Cortelazzo (2013) também afirma que ao preparar um instrumento de
avaliação que busque verificar se o aluno aprendeu para além da memorização, o professor
54

Disponível em: https://lealmaria.wordpress.com/2009/07/31/conectivismo-uma-nova-teoria-da-aprendizagem/
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precisa sempre organizar o instrumento de modo que o aluno demonstre que aprendeu e que
continua aprendendo enquanto realiza a atividade. Nesse sentido, a teoria socioconstrutivista
de Vygotsky destaca que a aprendizagem se desenvolve por meio da interação entre o aluno e
o meio que, no contexto da EAD, seria o AVA. Essa interação online pode ser fortalecida
pelo uso da avaliação formativa que identifica os pré-requisitos para conhecimentos
posteriores e os aperfeiçoa de forma consciente, permitindo que ambos – tutores professores e
alunos - tracem planos de correção para falhas futuras.
Este artigo tem como finalidade discutir analisar como a implementação de avaliações
formativas embasadas em abordagem socioconstrutivista pode contribuir para a reformulação
da pedagogia empregada em cursos a distância através do levantamento bibliografia
pertinente ao tema e identificar os modelos pedagógicos utilizados em cursos a distância no
Brasil; da descrição dos tipos avaliativos existentes e apresentar um modelo de avaliação
formativa de princípios socioconstrutivistas; e da caracterização da avaliação interdisciplinar
socioconstrutivista como ferramenta de acesso ao aprendizado de alunos de cursos a distância.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como uma pesquisa
bibliográfica de enfoque qualitativo que permitiu o desenvolvimento de uma interpretação
global acerca da problemática do trabalho.
Inicialmente, o tipo de estudo escolhido foi o correlacional. Pretendia-se analisar uma
possível

relação

entre

as

variáveis

“sucesso

na

implantação

de

abordagens

socioconstrutivistas em AVAs” e “nível alto de interação no grupo tutor-professor
conteudista-aluno”. O instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário e o objetivo
principal era conhecer um pouco da cultura virtual alunos de cursos superiores EAD e, além
disso, descobrir seus níveis de opinião, medindo suas atitudes e comportamentos através da
escala de Likert.

A amostra estratificada dos participantes foi composta por um total de

39 alunos provenientes não só da graduação semipresencial Letras Inglês da Universidade
Federal do Ceará, mas também da pós-graduação Lato Sensu a distância em Docência e
Gestão na Educação a Distância da Universidade Estácio de Sá.
Os dados foram coletados durante a primeira quinzena do mês de abril do presente ano.
De um universo de 39 alunos, num total de 4 turmas, 12 alunos responderam ao questionário.
Esse questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira composta de 5 questões
acerca de informações pessoais e experiência em cursos EAD; a segunda composta de 25
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questões acerca da rotina online, atitudes e opiniões com relação as atividades desenvolvidas
em AVA. Devido à baixa participação dos alunos, o tipo de estudo foi substituído pelo
exploratório para que os dados coletados não se perdessem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise efetuada revelou foi que a variável que envolve o nível de interação entre os
agentes nos AVAs influenciava diretamente no sucesso da implantação de abordagens
socioconstrutivistas, sendo a avaliação formativa encarada como ferramenta de orientação a
aprendizagem do aluno. Apesar da maioria dos participantes que preencheu o questionário já
terem realizado outros cursos EAD, estes demonstraram uma forte dependência com relação
ao envolvimento dos tutores e colegas nos AVAs. Observou-se que essa dependência era
elevada principalmente em alunos que já tinham realizado mais de 3 cursos EAD e que
dedicavam cerca de 10 horas semanais online tanto para estudo como para realização de
outras atividades.
Os dados também destacaram a existência de uma expectativa alta dos alunos com
relação à avaliação do seu desempenho durante atividades que envolviam interação com
instrutores e colegas, a citar os fóruns e chats, o que reforça a crença de que um curso EAD
que não tivesse qualquer assistência de professor provavelmente seria um insucesso. Essa
crença ainda persiste em muitos alunos e pode representar tanto uma resistência ao modelo de
ensino onde o professor é o mediador do conhecimento e não seu detentor, como representar
uma dificuldade de aderir às abordagens sociointeracionais em AVAs. Entretanto, essas
possíveis resistências vão de encontro ao nível elevado de aceitação dos cursos desenvolvidos
através de Moodles55 e que estão sendo utilizados ao redor do mundo por educadores para
fortalecer a aprendizagem através de trabalhos colaborativos alimentados por alunos através
de AVAs. Os Moodles podem reunir milhares de estudantes de culturas e idades diversas em
uma plataforma durante a execução de um único curso EAD, logo uma atividade respondida
por um aluno passará a ser analisada por vários alunos seguindo a orientação dada pelo
docente responsável e o aluno que recebeu a correção também ajudará outros colegas na
atividade proporcionando feedbacks. O desafio seria adotar uma didática de avaliação
semelhante uma vez que a tabela acima destaca ainda que o uso da internet é intenso mesmo
nos casos de alunos com pouca experiência em cursos EAD o que demonstra que já existe
alguma motivação para o acesso constante e que é necessário despertar os alunos para a
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importância da produção de conhecimento através dos AVAs. É notável, pois, o peso da
avaliação formativa no melhoramento da motivação e receptividade de cursos EAD e
semipresenciais por parte dos alunos, tendo como exemplo o sucesso dos Moodles, o que abre
caminho para outras pesquisas.
Os dados também destacaram a existência de uma expectativa alta dos alunos com
relação à avaliação do seu desempenho durante atividades que envolviam interação com
instrutores e colegas, a citar os fóruns e chats, o que reforça a crença de que um curso EAD
que não tivesse qualquer assistência de professor provavelmente seria um insucesso. Essa
crença ainda persiste em muitos alunos e pode representar tanto uma resistência ao modelo de
ensino onde o professor é o mediador do conhecimento e não seu detentor, como representar
uma dificuldade de aderir às abordagens sociointeracionais em AVAs. Entretanto, essas
possíveis resistências vão de encontro ao nível elevado de aceitação dos cursos desenvolvidos
através de Moodles e que estão sendo utilizados ao redor do mundo por educadores para
fortalecer a aprendizagem através de trabalhos colaborativos alimentados por alunos através
de AVAs. Os Moodles podem reunir milhares de estudantes de culturas e idades diversas em
uma plataforma durante a execução de um único curso EAD, logo uma atividade respondida
por um aluno passará a ser analisada por vários alunos seguindo a orientação dada pelo
docente responsável e o aluno que recebeu a correção também ajudará outros colegas na
atividade proporcionando feedbacks. O desafio seria adotar uma didática de avaliação
semelhante uma vez que a tabela acima destaca ainda que o uso da internet é intenso mesmo
nos casos de alunos com pouca experiência em cursos EAD o que demonstra que já existe
alguma motivação para o acesso constante e que é necessário despertar os alunos para a
importância da produção de conhecimento através dos AVAs. É notável, pois, o peso da
avaliação formativa no melhoramento da motivação e receptividade de cursos EAD e
semipresenciais por parte dos alunos, tendo como exemplo o sucesso dos Moodles, o que abre
caminho para outras pesquisas nas áreas de Linguística Aplicada e Educação.
CONCLUSÕES
A lei que trata das diretrizes e bases da educação, a LDB de 1996, trata dos vários
aspectos que envolvem a educação sendo a democratização do ensino um desses. Tendo em
vista essa democratização, a modalidade EAD foi recebida com otimismo no Brasil, pois seria
o meio efetivo para tal implementação. Entretanto, essa modalidade trouxe novos desafios, a
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citar a dificuldade em avaliar o novo sistema de ensino sem inibir a participação de seus
agentes.
Esse trabalho mostrou que com o avanço da tecnologia e do aumento da oferta de cursos
de graduação e pós-graduação semipresenciais e a distância, cresce também a preocupação
pela qualidade desse ensino superior porque essas modalidades exigem do aluno uma
autonomia que geralmente precisa ser desenvolvida durante o curso. É importante dar ao
aluno as condições necessárias para que este acompanhe o seu progresso de forma consciente
através da autoavaliação que pode ser estimulada, principalmente, no que diz respeito à EAD,
através do feedback do tutor professor em atividades online (FARIA; LOPES, 2014).
A partir de experiências provenientes de graduação semipresencial e de pós-graduação a
distância, é posssível afirmar que dentre os maiores desafios enfrentados durante o período de
estudo e de ensino nessas modalidades pode-se destacar a dificuldade de perceber que a
transição do tradicional para o virtual é uma realidade que democratiza o ensino e que nos faz
agentes de mudança da nossa realidade e da realidade de nosso país. É imprescindível que
novos estudos sejam realizados uma vez que a educação a distância pode ser considerada um
campo multidisciplinar formador de comunidades virtuais dentro e fora de instituições de
ensino.
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RESUMO: Este artigo trata da temática de educação ambiental escolar focado no uso dos
recursos naturais, tendo como objetivo geral elaborar um relatório de algumas estratégias de
educação ambiental, realizadas na Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria, em NatalRN, no ano de 2016. A metodologia partiu de pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) com leituras
em livros, periódicos, legislação e documental. O estudo de caso (YIN, 2001) foi feito com a
turma do 3° ano, estudantes da escola, por perceber, mediante leituras teóricas e legais sobre a
temática, além do dialogo com os estudantes, que esse é um assunto necessário e que deve ser
introduzido desde a infância, mas para isso deve-se procurar a abordagem correta, que foi o
que o grupo procurou analisar ao realizar as oficinas-aulas. Conclui-se que os estudantes
necessitam de conteúdos integradores e oficinas dinamizadoras que mobilizem a comunidade
estudantil e que os mesmos possam despertar para realização de práticas sustentáveis
mediante o uso dos recursos naturais: agua, ar, solo e vegetação.
Palavras–chave: meio ambiente, metodologia

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOL STATE
ABSTRACT: This article deals with the issue of school environmental education focused on
the use of natural resources with the overall objective to elaborate a report of some
environmental education strategies, held at the State School Ambulatório Padre João Maria in
Natal-RN, in the year 2016. The methodology came from literature (GIL, 2010) with readings
in books, journals, legislation and documentation. The case study (Yin, 2001) was done with
the class of the 3rd year of school, to realize, through theoretical and legal readings on the
subject, in addition to the dialogue with the students, this is a necessary matter and it should
be introduced since childhood, but for this one must seek the right approach, which was what
the group was to analyze the conduct workshops, classes. It is concluded that students need
integrators content and incentives workshops to mobilize the student community and that they
can wake up to realization of sustainable practices through the use of natural resources: water,
air, soil and vegetation.
KEYWORDS: environment, methodology
INTRODUÇÃO
A educação ambiental vem sendo considerada uma das estratégias para repensar o
distanciamento do homem com os recursos naturais, tais como a água, o solo, a vegetação e o
ar, pois este tem tornado o entendimento desses recursos como meros bens de consumo.
A discussão sobre a necessidade de se refletir as atividades antrópicas em relação ao
meio e de se trabalhar a Educação Ambiental (EA), foi fortemente apontada em 1972 na
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Conferência de Estocolmo. A mais de quarenta e seis anos, já se discutia a EA para promover
o conhecimento cidadão, construir uma mobilização social individual e/ou coletiva na
prevenção e controle do uso dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, e mudar
assim o cenário mundial com uma educação prevista por lei.
No Brasil a EA é colocada em discussão em 1999 sob influência do que se foi abordado
na Conferência de Estocolmo (1972) e na Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977).
As discussões no Brasil resultaram na lei nº 9795/1999, que trata da EA e suas diretrizes.
No Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, objeto de pesquisa desse artigo, a
EA infantil é muitas vezes negligenciada, problema este presente em todo o país.
Tendo como objetivo geral relatar algumas estratégias de educação ambiental, a
experiência deste artigo foi realizada na Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria, em
Natal-RN, no ano de 2016, sendo escolhida a turma do 3° ano do ensino fundamental.
Justifica-se este estudo na medida em que o grupo decidiu escrever sobre educação
ambiental em uma discussão onde foi levantada a seguinte questão: A partir de onde podemos
começar a mudar de atitude? Esse questionamento é colocado em relação ao meio ambiente, e
a resposta para a questão levantada pelo grupo foi: “As crianças são a nossa futura geração!”
É claro que não apenas as crianças podem mudar a atual situação de nosso planeta, mas as
crianças são a mais otimista e esperançosa possibilidade que temos para isso.
MATERIAL E MÉTODOS
Materiais
Para a realização das oficinas se fizeram necessários os seguintes elementos que
possibilitara a realização de oficinas práticas:
 30 Garrafas PET (Tereftalato de Polietileno);
 Tinta Acrílica e pincéis;
 Acetato-Vinilo de Etileno (E.V. A);
 Tecido Não Tecido (T.N.T);
 Olhos de bonecos;
 Cola;
 Projetor;
 Tesouras;
 Composto Orgânico – EMPASA (PE);
 Terra.
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Métodos
A metodologia partiu de pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) com leituras em livros,
periódicos, legislação e documental. O estudo de caso (YIN, 2001) foi feito com a turma do
3° ano da escola, por perceber, mediante leituras teóricas e legais sobre a temática, além do
diálogo com os estudantes, que esse é um assunto necessário e que deve ser introduzido desde
a infância, mas para isso deve-se procurar a abordagem correta, que foi o que o grupo
procurou analisar ao realizar as oficinas-aulas.
A pesquisa foi exploratória e de abordagem direta (GIL, 2010), utilizou-se da aula
presencial, ou seja, um levantamento de campo, procurando ver à maneira mais produtiva de
ensinar a educação ambiental, para analisar a funcionalidade, claro que de modo superficial,
da Lei Nº 9.795/99. Utilizou-se de vários métodos para ver o resultado final, como
apresentação de slides, vídeos, teatro de fantoches, gincanas e até oficinas práticas. Visitou-se
a Escola Estadual Ambulatório Padre João Maria e foi escolhida a turma do 3° ano do ensino
fundamental para esta experiência, essa classe tem 25 estudantes, com a idade variando entre
7-9 anos. Foi desenvolvido o seguinte roteiro das oficinas- aulas:
 1° oficina - Apresentação de slides e discussão sobre “O que é meio ambiente?” 31/05/2016.
 2° oficina: Gincana de Conhecimento (Quizz e Batatinha-quente) – 09/06/2016.
 3° oficina: Filme “Turma da Mônica: Um plano para salvar o planeta” – 07/07/2016.
 4° oficina: Apresentação de slides sobre Resíduos Sólidos - 12/07/2016.
 5° oficina: Teatro de Fantoches - O que é poluição? Coleta Seletiva Reciclagem
≠reutilização e redução – 14/07/2016.
 6°oficina: Reutilização de garrafas PETs – 19/07/2016.
 7° oficina: O que é compostagem? E adubo orgânico – 21/07/2016.
 8° oficina: Festa de despedida! – 26/07/2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da experiência em sala de aula se pôde perceber uma deficiência cultivada
ao longo do tempo na abordagem do tópico “Educação Ambiental”. Que como já foi
apresentado é lei, e que deveria estar sendo posta em prática desde cedo, porém de maneira
eficiente e não de maneira superficial como é aplicada hoje em sua maioria.
1° oficina (31/05/2016)
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No primeiro dia da oficina, ao perguntar as crianças o que seria o meio ambiente, muitas
delas responderam de modo desconexo ou incompleto: “É não jogar lixo no chão”, “São as
árvores e os animais!”, “É reciclar!”. Então ao introduzir a definição, com o uso de slides, esta
baseada na descrição da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), constatou-se a
discrepância da visão dos estudantes para a definição apresentada, mas ao se discutir o tema
foi possível perceber a formação de um novo conceito pelas crianças. Na mesma aula após a
discussão sobre a conceituação de “meio ambiente”, foi apresentado o art. 225 da
Constituição Federal e o que elas achavam sobre o meio ambiente ser publico ou privado.
Então lhes foi explicado, de acordo com a lei, que sim, o meio ambiente deveria ser protegido,
porque o meio ambiente é um bem (um direito) que está entre o bem público e o bem privado,
portanto não se deve destruir, não se tem esse direito. Foi visto nessa aula que, como é
cultivado em sociedade, muitos se consideram donos do meio ambiente, acreditando que ele
está aqui exclusivamente para nos servir, e esquecem e/ou ignoram que o meio ambiente
necessita de cuidados.
Notou-se que neste dia mesmo com a cooperação da maioria dos estudantes, alguns não
participaram, e é preciso que todos participem para que os resultados sejam completos,
ignorar aqueles que não participam do momento da aula é uma das deficiências da educação
em si, e foi concluído que a metodologia aplicada no dia, bastante teórica e conceitual, não foi
tão adequada e interessante para a idade das crianças.
2° oficina (09/06/2016)
Na segunda aula foi adotado outro método: uma gincana. A turma foi dividida em duas
equipes sorteadas anteriormente, o que estimulou o trabalho em grupo mesmo que com
colegas que não se tinha tanta afinidade, e estas “competiam” respondendo perguntas sobre
meio ambiente, uma espécie de quizz com o slide. Ao final um dos grupos ganhou, mas não
foi distribuído prêmio somente a este, para não estimular a competitividade, a desunião e o
egoísmo. Ao final da aula foram distribuídos pirulitos para todos. Foi notado que assim as
crianças participaram mais.
3° oficina (17/07/2016)
Na terceira aula foi apresentado o filme “Turma da Mônica: Um plano para salvar o
planeta”, que fala acerca dos três R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e as crianças reagiram
muito bem. Às vezes o filme era parado e discutia-se sobre o tema e eles realmente
participavam, então a partir daí foi observado que é necessário entrar no universo da criança,
dar exemplos do seu cotidiano e chamar a atenção com coisas familiares a elas como os
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desenhos animados, por exemplo. É necessário dar à devida importância a aplicação da
educação ambiental nas escolas e fugir de desculpas para torna-la efetiva e de grande feito.
Não é preciso muito para ensinar uma criança. É preciso ser simples como elas.
4° oficina (12/07/2016)
Foi testado novamente o primeiro método, a técnica de aulas normais com slides, dessa
vez sobre resíduos sólidos, por já se ter certo conhecimento sobre eles e seus
comportamentos. Ao fim também foi adicionado um pequeno trecho do filme infantil “WallE” da Walt Disney, que mostra bastante os temas de resíduos sólidos e poluição, e feitas
algumas perguntas acerca dele, o que interessou bastante às crianças. Com isso foi notado que
eles participaram e mantiveram certa atenção sobre o tema, mas não tanto quanto na gincana,
nem no filme completo.
5° oficina (14/07/2016)
Na quinta aula foi experimentado outro método: O teatro de fantoches. Foi pedida a
ajuda das crianças para montar a estrutura e apresentados os temas do dia, poluição e coleta
seletiva, com um roteiro divertido e interativo. Percebeu-se o aumento do interesse e da
vontade de participar da brincadeira, o que comprova que quando as crianças se sentem parte
de algo, sua atenção é redobrada para isso.
6° oficina (19/07/2016)
A 6° visita, uma oficina, foi o dia mais divertido para eles, levaram-se tintas, pincéis e
garrafas cortadas em formatos de bichinhos (gato, urso e coelhinho) para eles soltarem a
imaginação, mostrando que existem maneiras divertidas e simples de ajudar o planeta
diminuindo a quantidade de resíduos recicláveis indo para aterros, utilizando coisas do dia a
dia como garrafas PETs (Tereftalato de Polietileno).
7° oficina (21/07/2016)
Na última oficina foram utilizados os vasinhos pintados por eles para cultivar plantas,
sementes, terra do bosque do IFRN e um composto orgânico, o adubo. Essa última oficina foi
uma alternativa criada para tentar aplicar a ideia inicial pensada pelo grupo e baseada em
pesquisas de se integrar o conhecimento visto em sala de aula com a casa e vivência do aluno,
de uma forma mais econômica tanto em espaço quanto financeiramente.
Também se explicou como é feita a compostagem. Dessa forma mostraram-se as
crianças a reciclagem, o cultivo de plantas em casa, até mesmo uma horta orgânica, e também
o replantio aumentando a quantidade de árvores (Figura 1). Porém como alguns estudantes
faltaram à aula da pintura das garrafas PETs, três crianças foram sorteadas, entre as cinco que
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faltaram, para um desafio: fazer um cofrinho com uma garrafa que foi feita em forma de
porquinho, decorando com coisas que tinham em casa, mostrando outra utilidade para as
garrafas e para as coisas de casa. Eles deveriam trazer na última aula, a despedida, onde seus
colegas iriam decidir quem foi mais criativo e sustentável.

Figura 1. Estudantes plantando as sementes
8° oficina (26/07/2016)
Na despedida foi levado lanches para as crianças. Conversou-se sobre o que eles
acharam das aulas, o que aprenderam. Foi feita a votação sobre o porquinho e acabou-se
surpreendendo com a criatividade, dentre os materiais utilizados estavam papel de jornal,
algodão, tinta, etc. Ao final foi tirada uma foto das autoras com a turma (Figura 2). Foi um dia
emocionante, pois foi visto que em poucas aulas pode-se mudar a visão e o pensamento das
crianças acerca do meio ambiente. As cartinhas recebidas também foram gratificantes, pois
foi visto o quanto vale a pena investir nas crianças e fazê-las nossas companheiras de
pesquisa, pois o seu retorno será puro e sincero.
Um bom resultado implica em acreditar naquilo que se está fazendo. Mesmo com
poucos recursos e as tentativas frustradas de se obter atenção e obediência das crianças, é
possível constatar que aquelas crianças não são mais as mesmas, e que serão adultos
melhores, enxergando o planeta não como seu submisso ou servo, mas como seu parceiro para
juntos terem uma vida melhor e de qualidade, enquanto um ajuda o outro.
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Figura 2. Estudantes da Escola Estadual Ambulatório João Maria
CONCLUSÕES
No momento em que o tema foi pensado, discutido e avaliado, ficou claro a necessidade
de se fazer algo no campo da Educação ambiental era maior que qualquer dificuldade a ser
enfrentada, baseada na constatação da deficiência na maneira com que se abordada a
Educação Ambiental nas escolas.
As aulas foram aplicadas mostrando fatos do dia-a-dia, como a poluição, a exploração
da natureza e o desperdício, que podem ser mudados com pequenas atitudes das crianças, que
podem até mesmo influenciar os adultos.
Foi concluído então que os métodos mais adequados para essa idade são os que apelam
para os sentidos das crianças, que gerem movimento, prática, claro que em algum momento
será necessário apresentar um assunto, mas devem-se usar recursos como os que foram
utilizados, vídeos, imagens, teatro, dentre outros.
A educação Ambiental é indispensável para a sociedade atual, e principalmente para as
crianças, estudantes, que deve ser feita o mais cedo possível, pois a infância é a melhor fase
para se aprender algo e dificilmente esquecer. Sabe-se que não é fácil trabalhar com crianças,
pois elas têm muita energia e algumas são bastante hiperativas, mas é preciso não desistir
delas, pois no fim elas nos provam que todo o ensino valeu a pena, mostrando o retorno e o
compartilhamento do aprendizado e das práticas. Além disso, as crianças, também, nos
deixaram algum aprendizado, ou mais de um. Conclui-se que os estudantes necessitam de
conteúdos integradores e oficinas dinamizadoras que mobilizem a comunidade estudantil e
que os mesmos possam despertar para realização de práticas sustentáveis mediante o uso dos
recursos naturais: agua, ar, solo e vegetação.
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RESUMO: Este trabalho surgiu da preocupação sobre os impactos ambientais gerados pela
atividade pesqueira na região de Acaraú. A Educação Ambiental é um processo educativo que
busca gerar consciência acerca do meio ambiente e sua exploração. A pesca é uma atividade
muito difundida no planeta, sendo de grande importância social. No entanto, os resíduos
gerados pela atividade pesqueira são nocivos ao meio ambiente, e a maioria dos envolvidos
não tem conhecimento sobre estes impactos ambientais. Nesse contexto, estratégias
educativas que possam gerar uma conscientização ambiental acerca desses impactos são
muito relevantes, buscando uma mudança de conduta. Diante disso, o objetivo desse trabalho
foi avaliar os conhecimentos sobre Educação Ambiental de alunos do 1° semestre do curso
técnico em Pesca do IFCE - Campus Acaraú, em relação aos problemas gerados pela
atividade pesqueira. A metodologia consistiu na aplicação de um questionário prévio sobre os
problemas dos resíduos pesqueiros, em seguida, foi efetuada uma palestra sobre o tema em
questão, em sequência, com a aplicação do questionário pós-metodológico, para posterior
comparação. Como resultado, se obteve uma evolução significativa nas respostas das
perguntas presentes no questionário, sendo aferido que a explanação metodológica foi
eficiente, gerando uma melhoria na conscientização ambiental dos alunos participantes acerca
dos impactos pesqueiros. Por fim, esse estudo se fez relevante, servindo como uma ação
inicial para a realização de novos trabalhos na área de Educação Ambiental na região.
Palavras–chave: conscientização, meio ambiente, resíduos de pesca

ENVIRONMENTAL EDUCATION ABOUT FISHING ACTIVITY
IMPACTS WITH STUDENTS OF FISHING TECHNICIAN COURSE
FROM ACARAU, CEARA
ABSTRACT: This work emerged of preocupation about the environmental impacts
generated for fishing activity on Acarau region. The Environmental Education is an
educational process that seeks to generate conscience about of environment and your
exploration. The fishery is a activity very widespread in planet, being of large social
importance. However, the waste generated for fishing activity are harmful to environment,
and the majority of involveds have not knowledge about these environmental impacts. In this
sense, educational strategies that can generate a environmental conscience about of this
impacts are very relevant, seeking a behavior change. Against that, the objective of this work
was to assess the acquirements about Environmental Education of first semester students of
fishing technician course of IFCE - Campus Acarau, in relation to problems generated for the
fishing activity. The methodology consisted in the application of a previous questionnaire
about the problems of fishing waste, after, it was done a lecture about theme in question, in
sequence, with the application of post-methodological questionnaire, for posterior
Artigos

Ciências Humanas

13358

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

comparison. As result, there was obtained a significant evolution in answers of questions
presents in the questionnaire, being measured that the methodological explanation was
eficient, generating a advance in environmental conscientization of participant students about
fishing impacts. Lastly, this study became relevant, serving how a initial action for the
realization of new Works in Environmental Education area on the region.
Keywords: conscientization, environment, fishing waste
INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber
ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de
mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do
uso da natureza (SORRENTINO et al., 2005).
A pesca é uma das atividades mais antigas da história da humanidade. Na América do
Sul, no lado oeste do Brasil, e na região costeira do Peru, por exemplo, cientistas encontraram
vestígios de anzóis e redes feitas de algodão por populações que viveram há 5.000 anos atrás,
nos sítios históricos da civilização de Caral, Supe (SÃO PAULO, 2013).
No Brasil, A região Nordeste concentra o maior número de pescadores, com 386.081,
que representa 46,3 % do total do país, com estimativas que podem chegar ao dobro desse
número (BRASIL, 2011).
A atividade pesqueira fornece renda para milhões de pessoas e gera cerca de 25% da
proteína animal consumida no planeta, entretanto, atualmente, cerca de 80% dos estoques
pesqueiros estão completamente explotados ou sobre explotados (FAO, 2009; GUTIÉRREZ;
HILBORN; DEFEO, 2011).
Além disso, uma grande problemática da atividade pesqueira é o destino dos resíduos
gerados, por muitas vezes nocivos ao meio ambiente, aliada a falta de conscientização sobre
as consequências geradas por esses impactos e desconhecimento das leis ambientais
(REPINALDO; TONINI, 2007; PAIVA; SILVA; FERNANDES, 2009). Essa problemática
envolve vários atores do mundo educativo, abrindo portas para potencializar a formação e
profissionalização de docentes e profissionais de muitas áreas afins.
Diante disso, estratégias de conscientização acerca dos impactos ambientais
ocasionados por vias da atividade pesqueira são de grande relevância, sendo a realização de
ações direcionadas que envolvam educação ambiental de suma importância para a mudança
de atitude de um público local (LAYRARGUES, 2006).
No município de Acaraú, Ceará, há um curso técnico subsequente de Pesca do IFCE Campus Acaraú. Esse curso busca formar profissionais para atuar nas áreas de extração e
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manejo de recursos pesqueiros, e como aproveitá-los na cadeia produtiva. Esse estudo partiu
da necessidade de trabalhar as questões ambientais envolvidas na atividade pesqueira com o
público desse curso, visando uma melhora na conduta ambiental dos futuros profissionais
envolvidos com a pesca na região.
Diante do apresentado, esse trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento sobre
Educação Ambiental de alunos do 1ª semestre do curso de Pesca do IFCE - Campus Acaraú,
com relação aos problemas socioambientais ocasionados pelas práticas da atividade pesqueira.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa consistiu em um estudo de caso de cunho qualitativo e quantitativo,
realizado com alunos do 1º semestre do curso técnico de Pesca do IFCE - Campus Acaraú.
Primeiramente, foi aplicado um questionário para avaliar o conhecimento prévio dos
estudantes participantes, sobre os impactos ambientais ocasionados por resíduos e ação da
atividade pesqueira (Figura 1).

Figura 1. Questionário aplicado aos alunos participantes. IFCE, 2015.
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Em seguida, sucedeu-se uma explanação em formato de palestra aos alunos envolvidos,
versando sobre os problemas ambientais gerados pela atividade pesqueira.
Posterior a palestra, foi aplicado novamente o mesmo questionário, com a intenção de
avaliar os alunos quanto a definição de conceitos e informações sobre o tema abordado,
gerando um novo olhar sobre a atividade pesqueira e consequentemente sobre suas vidas
profissionais.
As respostas obtidas foram classificadas em três categorias: satisfatória, parcialmente
satisfatória e insatisfatória, conforme os seguintes critérios: satisfatória, incluindo as respostas
completas dos alunos, padronizando como completa aquela em que o mesmo demonstra
conhecimento significativo a respeito do trabalho; parcialmente satisfatória, quando as
respostas demonstram conhecimento limitado; e insatisfatória considerando todas as respostas
que demonstraram (inclusive as que não tiveram resposta) não ter conhecimento sobre o
assunto.
Uma equipe de especialistas na área pesqueira do IFCE - Campus Acaraú elaborou um
documento contendo informações pertinentes à cada pergunta contida no questionário,
servindo de base para a classificação das três categorias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo teve a participação de 9 alunos no total, sendo que 20 estavam regularmente
matriculados no 1º semestre do curso. Esse pequeno número se deu por causa da alta evasão
existente no curso, além das próprias ausências que ocorreram no dia da aplicação.
O sistema de avaliação através dos índices de resposta satisfatória, parcialmente
satisfatória e insatisfatória se mostrou adequado, devido proporcionar uma melhor análise da
particularidade de resposta. Esse tipo de avaliação é bem utilizado, estando presente em
outros trabalhos dessa natureza (RODRIGUES; FARRAPEIRA, 2008; OLEQUES;
SANTOS; BOER, 2011).
Os resultados obtidos foram postos em porcentagem e organizados em gráficos, um para
cada pergunta do questionário, comparando os resultados prévios e pós-metodológicos.
Em relação a primeira pergunta, houve uma melhora considerável nos resultados pósmetodologia, podendo-se observar que os alunos não tinham um conhecimento prévio do
assunto, com 11% de respostas satisfatórias no primeiro momento. Já depois da aplicação do
segundo questionário, houve 22% parcialmente satisfatórias e 67% insatisfatórias (Figura 2).
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Figura 2. Gráficos referentes aos resultados da primeira questão. IFCE, 2015.
Quanto a segunda questão observa-se que não houve mudança no índice satisfatório em
nenhum dos dois questionários, continuando em 22% mesmo após a palestra. No restante das
respostas, houve uma melhoria mínima, sendo 45% parcialmente satisfatória antes da palestra
e 56% depois, E o índice insatisfatório com 33% no primeiro questionário e 22% no segundo
(Figura 3).

Figura 3. Gráficos referentes aos resultados da segunda questão. IFCE, 2015.
No que se refere a terceira questão, é possível identificar uma pequena mudança nas
respostas satisfatórias, com 22% no primeiro momento e 33% no segundo. Quanto as
respostas parcialmente satisfatórias, foi obtido 22% antes e 56% depois da palestra. Nas
respostas insatisfatórias foi notada uma evolução nos conceitos de medidas a serem tomadas
diante dos impactos ao ambiente marinho, sendo no primeiro questionário 56% e apenas 11%
no segundo (Figura 4).
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Figura 4. Gráficos referentes aos resultados da terceira questão. IFCE, 2015.
Em relação a quarta questão pôde-se identificar que ocorreu uma boa compreensão do
referido assunto, partindo de 10% de respostas satisfatórias para 62%. As parcialmente
satisfatórias tiveram 20% antes e 13% depois, enquanto as respostas insatisfatórias, 70% no
primeiro questionario e 25% no segundo (Figura 5).

Figura 5. Gráficos referentes aos resultados da quarta questão. IFCE, 2015.
Na última questão, que tratava sobre possíveis ações para minimizar os danos
ambientais ocasionados pela atividade pesqueira, foi possível identificar que houve uma
pequena melhora nos resultados, com 22% antes e 33% após no índice satisfatório, 45%
parcialmente satisfatório antes e 56% após a palestra. Já as insatisfatórias tiveram 33% antes e
11% após a explanação. Foi notado que as respostas escritas foram muito similares mesmo
após a palestra, fato que pode ser atribuído a displicência dos alunos em responder o
questionário (Figura 6).

Artigos

Ciências Humanas

13363

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Figura 6. Gráficos referentes aos resultados da quinta questão. IFCE, 2015.
De maneira geral, os resultados foram positivos, ocorrendo uma evolução clara entre os
dados dos dois questionários, podendo-se afirmar que a palestra foi eficiente na sua proposta,
gerando uma conscientização ambiental maior nos alunos acerca dos impactos ocasionados
pela atividade pesqueira. Sendo esse tipo de intervenção um meio de sucesso para mudança
de conduta no meio ambiente (FISHBEIN; MIDDLESTADT; HITCHCOCK, 1991).
Sendo assim, o estudo teve relevância também por trabalhar questões ambientais,
sempre importantes para a compreensão do homem como sendo apenas um elemento a mais
no meio ambiente, e que suas próprias ações à natureza o afetam (BATISTA, 2011).
CONCLUSÕES
Conclui-se que os alunos do curso de Pesca, frente a abordagem sobre Educação
Ambiental, não tinham conhecimentos prévios com índice satisfatório, no entanto
posteriormente a prática metodológica, houve uma melhoria significante nos resultados da
maioria das questões.
Tendo em vista que o curso técnico em Pesca forma profissionais para atuar nas áreas
de extração e manejo de recursos pesqueiros, ele é de amplo valor para a região, onde a
atividade pesqueira é bastante difundida. Devido a isso, mudanças na conscientização
ambiental e de comportamento dos futuros técnicos são de grande importância.
A partir desse pressuposto, o trabalho foi relevante, servindo como ponto de partida
para a realização de novos trabalhos na área de Educação Ambiental na região.
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RESUMO: A questão ambiental vem sendo cada vez mais considerada de fundamental
importância com relação ao bem-estar das atuais e futuras gerações. A melhor forma de
inseri-la na sociedade é através da educação ambiental sendo as escolas, um local ideal para
realização desta atividade, pois têm o papel de sensibilizar os alunos a buscarem valores que
conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente no entorno, e as demais espécies
que habitam o planeta. Diante disto, este trabalho teve como objetivo, implantar a educação
ambiental em uma escola da rede pública de ensino do município de Sobral/CE, com o foco
especial na problemática envolvendo o esgoto sanitário. Para tanto, durante o trabalho foi
realizado parcerias com a secretaria municipal de Sobral afim de selecionar a escola mais
susceptível a realização do projeto, onde foram ministradas palestras e discussões voltadas à
esta temática. Posteriormente, foi feita uma avaliação, por meio de questionários, dos
conhecimentos dos alunos de ensino médio da escola Professora Carmosina Ferreira Gomes,
situada no Bairro Sumaré do município de Sobral - CE. Pôde - se perceber através das
pesquisas que, muitos ainda não conheciam, de fato, o funcionamento correto do
gerenciamento e tratamento de esgoto e passaram a ter uma maior percepção sobre o assunto,
a partir de campanhas educativas desenvolvidas com os mesmos.
Palavras–chave: ensino, convivência, sociedade

ENVIRONMENTAL EDUCATION: PERCEPTION ASSESSMENT OF
STUDENTS ON THE THEME ON A SEWAGE NETWORK PUBLIC
SCHOOL OF EDUCATION SOBRAL
ABSTRACT: The environmental issue is being increasingly seen as crucial in relation to the
welfare of current and future generations. The best way to insert it in society is through
environmental education and schools represent the ideal place for this activity, it has the role
to sensitize the student to seek values that lead to a harmonious coexistence with the
environment and other species that inhabit the planet, seeking to preserve the environment. In
view of this, this study aimed, implement environmental education in public schools in the
municipality of Sobral / CE, with special focus on the issue of sewage. For that they were
made partnerships with the municipal office of Sobral in order to select the most likely school
to carry out the project, where lectures and discussions focused on this issue were held.
Subsequently an evaluation was made through questionnaires, knowledge of high school
students of the School Professor Carmosina Ferreira Gomes located in Sumaré the city of
Sobral district - Ce. Could - if you notice, through research that many still do not know, in
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fact, the proper functioning of management and sewage treatment and now have a greater
awareness on the subject.
KEYWORDS: education, living, society
INTRODUÇÃO
Ao se falar em educação ambiental pode-se abordar, dentre outras temáticas
importantes, como água e resíduos sólidos, os conceitos ligados ao esgoto, que está
diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas e consequentemente à saúde pública.
Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm principalmente de residências,
edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de
banheiros, lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização de água para fins
domésticos (JORDÃO; PESSOA, 2005).
De maneira geral, a produção de esgoto corresponde aproximadamente ao consumo de
água. No entanto, a fração de esgoto pertinente a rede coletora pode variar devido a vários
fatores como ligações clandestinas na rede de esgoto e infiltração (NUVOLARI, 2011; VON
SPERLING, 2005).
Essa questão é uma preocupação que traz graves riscos socioambientais e existe há
muito tempo, mas se tornou ainda maior com o advento da industrialização e o acelerado
processo de urbanização e consequente crescimento demogáfico (SISINNO; OLIVEIRA,
2000).
Esses panoramas descritos acima, explicam o agravamento dos problemas ambientais
decorrentes das atividades humanas. Em virtude da produção em grande escala, o homem
começou a produzir freneticamente e, como consequência, a poluir na mesma intensidade
(MOREIRA, 2001).
Com base nisso fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam
de modo responsável e com consciência, conservando o ambiente saudável para o presente e
no futuro para que, saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade,
tanto local, como internacional; e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto
nas suas relações com o ambiente (KITZMANN; ASMUS, 2002).
Através da educação ambiental, promove-se a articulação das ações educativas
voltadas às atividades de proteção, recuperação e melhoria sócio ambiental, e de potencializar
a função da educação para as mudanças culturais e sociais (MININI, 2000).
Artigos

Ciências Humanas

13368

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

As escolas são espaços privilegiados na implementação destas atividades pois têm o
papel de sensibilizar o aluno a buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa
com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando-o a analisar
criticamente os princípios que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e
de várias espécies (DONELA, 1997).
Desta forma, este trabalho propôs a implantação da educação ambiental em uma
escola da rede pública de ensino do município de Sobral/CE, através do desenvolvimento de
palestras de educação ambiental, focando na temática do gerenciamento de esgoto.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral e a Secretaria de Educação Municipal de Sobral, para
a escolha da escola em que foram desenvolvidas as atividades de implantação da educação
ambiental.
Para tanto, foi selecionada a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professora
Carmosina Ferreira Gomes, situada no Bairro Sumaré do município de Sobral – CE. No
entanto, apesar de conter tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, teve como
público alvo apenas as duas primeiras séries do ensino médio, devido ao grau de dificuldade
do assunto explanado, considerado inviável para se trabalhar com crianças do ensino
fundamental.
Procedimentos metodológicos
Ao longo das discussões, foram apresentadas questões relativas ao esgoto sanitário, com o
intuito de sensibilizar e conscientizar os alunos a respeito desta temática que tanto preocupa a
população em geral, inclusive a que habita o bairro onde a escola está situada.
Foram abordados assuntos envolvendo a origem do esgoto; os impactos que pode causar
ao meio ambiente, quando gerenciado incorretamente; e como é desenvolvido o sistema de
esgotamento sanitário, como a coleta, tratamento, reaproveitamento e destinação final
adequada. Além disso, foram apresentadas as vantagens e a importância sanitária e econômica
que esse sistema pode oferecer ao meio ambiente.
Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados recursos didáticos como a
apresentação de seminários, palestras e vídeos educacionais, seguido de discussões, e a
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aplicação de dois questionários avaliativos aos alunos, para obtenção de dados, sendo que o
primeiro trata - se de dados censitários e de perguntas de cunho avaliativo, no que diz respeito
ao desempenho dos palestrantes, que foram utilizados para a construção de gráficos e tabelas,
e o segundo questionário é relativo ao tema específico, no caso esgoto, com vista a obter
informações sobre a percepção dos alunos quanto à sua visão de mundo sobre o assunto e
quais as melhores formas de conviver e lidar com as situações apresentadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para efeito de análise e discussão dos dados adquiridos pelos alunos, tanto os do
primeiro quanto os do segundo ano, foi avaliada de forma preliminar a caracterização
censitária da amostra, de forma que, ao se analisar as informações específicas referentes ao
esgoto, os dados discrepantes pudessem ter alguma justificativa nas peculiaridades da
população selecionada.
A área de estudo foi a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professora Carmosina
Ferreira Gomes, situada no bairro Sumaré, um local menos privilegiado da cidade de Sobral,
onde não há um sistema de saneamento básico eficiente e, portanto, existindo uma maior
necessidade da discussão sobre o tema em questão.
Apesar de a escola abranger alunos do ensino fundamental e médio, optou-se por
trabalhar apenas com as turmas do ensino médio, as duas primeiras séries, mais
especificamente, pelo fato de o tema ser um pouco complicado de se entender, se discutido
com crianças.
A primeira turma trabalhada, o primeiro ano do ensino médio, contava com 36 alunos,
no momento da aplicação dos questionários, enquanto que a segunda turma, o segundo ano,
continha 28 alunos.
Dados censitários e avaliativos
Dentre os dados censitários, foram considerados mais relevantes os seguintes tópicos
como faixa etária e escolaridade. Já os dados avaliativos referem-se à opinião sobre a palestra,
conhecimento do assunto e nota para os palestrantes, de forma que cada pergunta pudesse
complementar, de alguma forma, a outra, assim como pôde auxiliar como norte nas
discussões dos dados específicos.
Dentre o levantamento de dados censitários, foi feita a avaliação da faixa etária dos
alunos das duas turmas, como apresentado na Figura 1, que mostra que 11% dos estudantes,
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mais especificamente os do 1º ano, possuem mais de 10 e menos de 15 anos de idade,
enquanto 89%, que representa 57 alunos, afirmou ter entre 15 a 20 anos.
Com base nas informações, acima citadas, pode-se dizer que os alunos entrevistados
estão dentro da faixa etária considerada padrão para o ensino médio, o que representa uma
situação cada vez mais rara no Brasil segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) de 2005, que afirma que de cada dez brasileiros entre 15 a 17 anos,
praticamente dois não estudam, quatro estão no ensino fundamental e quatro, no ensino médio
(ABT, 2016).

Figura 1: Faixa etária dos alunos. Autor, 2016.

Para avaliação do conhecimento dos entrevistados sobre o assunto abordado, foi feita a
seguinte pergunta: “Você já tinha conhecimento sobre tudo que foi apresentado?” e, de acordo
com a Figura 2, a maioria, 40 alunos ou 63%, afirmou não ter um conhecimento detalhado,
embora alguns alunos, no momento da apesentação, mostraram – se surpresos com a ideia de
se falar de esgoto, principalmente os do primeiro ano, pensando que não haveria nada de
interessante e de novo para aprender.
Na visão de Guimarães (1995), o Ensino Médio, tem visado apenas o vestibular e se
esquece da formação de cidadãos que pensem de forma crítica e que vejam o mundo e o
próximo não como um adversário, mas como um cidadão. Esse pensamento pode explicar a
reação dos alunos, que certamente ainda não haviam tido contato com programas de educação
ambiental.
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Figura 2: Avaliação da percepção dos alunos quanto ao tema abordado. Autor, 2016.
Outro motivo da reação dos alunos, talvez, seja atribuído aos professores, que em
muitos casos, não incluem nas aulas suas concepções acerca da educação ambiental, o que é
fundamental para orientar a maneira como os alunos interpretam as finalidades atribuídas a
ela e o tipo de práticas a que recorrem para alcançá-las (VALENTIN, 2009).
Com relação a avaliação dos palestrantes e da palestra como um todo, selecionou-se
duas perguntas, que discutem a opinião dos alunos sobre a palestra ministrada e em seguida
pede uma nota de 5 a 10 para os palestrantes.
Como resultado, 38% achou a palestra boa, ao passo que 28% afirmou ser ótima, 34%
excelente e ninguém escolheu a opção ruim, o que leva a entender que a palestra realmente
alcançou o seu objetivo.
Essas informações se complementam, se comparadas com outra pergunta mencionada,
que questiona a concordância dos alunos em relação a tudo que foi abordado, tendo como
resultado a confirmação de quase totalidade dos alunos, 97%.
Ainda sobre a avaliação da palestra, foi pedido que os alunos dessem uma nota de 5 a
10 aos palestrantes e, como esperado, já que sua avaliação ocilou entre bom e excelente, a
faixa de notas que foram dadas foi entre 7 a 10, sendo que a maioria, 53%, avaliou os
palestrantes com a nota 10.
Outro indício de que a palestra surtiu efeito foi o fato de a maioria, 89%, ter afirmado
mudar sua visão de mundo sobre o tema trabalhado, o que se relaciona com o pensamento de
Dias (2004), que diz: “A educação ambiental na escola não deve ser conservacionista, mas
aquela educação voltada para o meio ambiente que implica uma profunda mudança de
valores, em uma nova visão de mundo, o que ultrapassa bastante o estado conservacionista”.
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Dados Específicos
Os dados específicos utilizados no questionário para a “Avaliação do Conhecimento
dos Alunos quanto ao tema Esgoto” foram detalhados para os aspectos da importância e
tratamento do esgoto, bem como o reaproveitamento e destinação correta, afim de obter dados
que comprovem os resultados esperados da implantação da educação ambiental para estes
estudantes.
Dentre as perguntas utilizadas, uma que ganha destaque é: “Você acha que o esgoto
deve ser tratado?” e, como representado na Figura 3, 92%, que equivale a 59 alunos, afirmou
que sim, o que corrobora com o questionamento discutido na Figura 2, em qeu 63%, o
equivalente a 40 alunos, afirmarmou já ter conhecimento sobre o assunto.

Figura 3: Percepção dos alunos quanto ao tratamento do esgoto. Autor, 2016.
A Figura 4 representa a visão dos alunos em relação à ligação do esgoto com as
condições de vida das pessoas, sendo que 66% acredita na possibilidade do esgoto está
diretamente ligado à melhores condições de vida, enquanto 31% dos estudantes desacreditam.
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Figura 4: Visão dos alunos em relação à ligação do esgoto com as condições de vida
Concomitante a isso foi questionado se o esgoto deveria ser visto com maior
importância pelas pessoas, e como resposta obteve-se 73% de concordância contra 22% de
discordância, tendo o restante não respondido.
Quanto ao reaproveitamento do esgoto, foi perguntado se ele poderia ser reaproveitado
depois de tratado, com o intuito de saber se os alunos realmente aprenderam o que foi
discutido em sala de aula, e o resultado foi satisfatório, uma vez que a maioria, 72% ou 46
alunos, afirmou que sim, sendo que anteriormente a maioria tinha afirmado não conhecer as
expressões “águas cinzas” e “águas negras” e o destino correto do esgoto após o seu
tratamento, bem como a questão do reuso e de tratamento.
Para efeito de comparação da percepção dos alunos antes e pós palestras, considerouse nos estudantes uma falta de motivação e interesse, visto que se encontram em uma faixa
etária, acima discutida, em que normalmente essas características predominam nos alunos do
ensino médio, principalmente nos do 1º ano, diferentemente dos alunos do 2º ano, em que
estes se mostram um pouco mais despertos por conta da preparação para avaliações
educacionais e vestibulares, um dos pretextos das escolas de ensino médio que não incluem
educação ambiental em sua grade de ensino, como enfatizado por Guimarães (1995), citado
acima.
Em contrapartida, foi possível motivar um pouco esses alunos no momento da
apresentação e despertar neles algum interesse ao tema abordado, como discutido acima
através dos gráficos.
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CONCLUSÕES
Com base na análise dos dados acima, se percebe que os alunos que responderam ao
questionário, apesar de no início terem apresentado uma certa ironia ao tema abordado,
mostraram uma evolução quanto à percepção da questão sanitária ligada ao esgoto, pois
muitos ainda não conheciam, de fato, o funcionamento do seu correto gerenciamento e
tratamento, e passaram a ter um maior conhecimento.
Uma forma de aperfeiçoar este trabalho, poderia ser a realização de visitas técnicas a
estações de tratamento e a indústrias que tratam seus próprios efluentes e os reutilizam. Desta
forma os alunos ficariam mais motivados e consequentemente a implantação da Educação
Ambiental seria mais eficaz.
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RESUMO: O presente ressalta o olhar do estudante egresso (das primeiras turmas do IFAL
Campus Maragogi, ou seja, concluintes de 2014 e 2015) no tocante à experiência escolar e a
vida profissional após a vivência do curso. Esta investigação realizou de maneira
indissociável um processo de pesquisa que considerou teoria e prática como unidade de ação e
fosse atencioso, sobretudo, com a relação na instituição daquele que agora existe na condição
de egresso. Assim, investigou-se questões relacionadas à vida estudantil considerando as
implicações reais do(s) IF(s) na formação pessoal de cada membro alvo da pesquisa, bem
como, também dos profissionais por este formado. Intentou-se debruçar-se nos aspectos
relativos ao pensamento da filosofia contemporânea, principalmente na filosofia do diálogo de
Martin Buber, o qual deixa um legado conceitual e prático para se pensar um paradigma de
educar a pessoa humana com vistas à outra forma de organização social. Nisto, foi
imprescindível o estudo do texto a partir do viés hermenêutico e a realização de entrevistas
semiestruturadas. Como resultado ressalta-se que os estudantes conceberam o estágio como
um encaminhamento para o mercado de trabalho, mas não pontuaram identificação com o
curso que fizeram. Os estudantes avaliam o tempo escolar no IFAL como sinal de promoção
de conhecimento, apesar da infraestrutura insuficiente. Destaca-se também como dado
surpresa desta pesquisa que de 320 estudantes que ingressaram (nos anos de 2010 e 2011),
apenas 49 estudantes atingiram a condição de egresso (considerando a finalização do curso
em 2014 e 2015).
Palavras–chave: egresso, experiência, formação, trabalho

EDUCATION AND (IN) VOCATIONAL TRAINING: THE SCHOOL
EXPERIENCE AND STATE OF GRADUATES TO LABOR (CLASSES
2014 AND 2015) THE IFAL - CAMPUS MARAGOGI
ABSTRACT: This emphasizes the look of graduate student (the first groups of IFAL
Campus Maragogi, ie, 2014 and 2015 graduates) in relation to school experience and
professional life after the experience of the course. This research conducted inseparably a
search process that considered theory and practice as a unity of action and was attentive,
especially with the relationship in the institution that now exists in the egress condition. Thus,
we investigated issues related to student life considering the real implications of (s) IF (s) on
staff training each target research member, and also professionals for this formed. He brought
look into the aspects of the thinking of contemporary philosophy, especially the philosophy of
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Martin Buber dialogue, which leaves a conceptual and practical legacy to think about a
paradigm of educating the human person with a view to another form of social organization.
In this, the study of the text from the hermeneutic bias and carrying out semi-structured
interviews was essential. As a result it is noteworthy that the students designed the stage as a
referral to the labor market, but did not score identification with the course they did. Students
evaluate the school time in IFAL as a sign promoting knowledge, despite the insufficient
infrastructure. It stands out also as a surprise given that this survey of 320 students who
entered (in 2010 and 2011), only 49 students reached the condition of egress (considering the
course completion in 2014 and 2015).
KEYWORDS: egress, experience, training, work
INTRODUÇÃO
O paradigma moderno da educação está, eminentemente, vinculado ao conhecimento
técnico, teórico e, sobretudo, utilitário. Ao(s) IF(s) cabe(m) se pensar não somente o para que
educar, mas o que se atingiu nas metas propostas e a real influência na sociedade através da
atuação dos egressos no mundo do trabalho. Sendo assim, educar para Martin Buber significa
a possibilidade de conduzir o educando a mudança na sua forma de relação com o outro, com
o mundo e consigo mesmo.
Tal mudança é possível quando a práxis educativa assumi o caráter da presentificação
do outro na construção do conhecimento. Buber, procura de uma forma incansável, o resgate
do humano corrompido pelas exigências de uma razão utilitária, razão esta que não deverá ser
ignorada, mas, não poderá ser o fim último da ação Institucional.
O homem contemporâneo carece de uma formação que o instaure numa presença a si
mesmo e, consequentemente, ao outro, o livrando de uma existência vazia e sem sentido que a
modernidade o proporcionou. Portanto, a problemática encontrou seu eixo central na relação
entre o conceito buberiano de diálogo na relação educativa e a formação humana, no sentido
daquele, a nosso ver, ser condição sine qua non para a construção desta.
Para tanto, evoca-se as questões que seguem como modo de justificar através da busca
por respostas a pertinência acadêmica: saber se existe e como se dá a relação na condição de
egresso com o respectivo IF. Na perspectiva buberiana, investigar como o diálogo na relação
educativa pode concorrer para o processo de formação humana. Ainda, investigar se a
formação legada pelo IF de fato tem contribuído no seu entorno através do serviço
profissional prestado pelo ex-aluno da Instituição. Também vislumbrar se este egresso
participa de algum modo da extensão promovida pela Instituição, de modo a fundamentar a
tríade ensino-pesquisa-extensão.
O ser profissional é, uma função social, participando como uma área da existência do
indivíduo (ser integral). A presença da Filosofia buberiana no desfecho da pesquisa tornou-se
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relevante (em sua característica qualitativa) e viável por ser dada atenção para a contribuição
reflexiva que tem sua base a partir de uma antropologia filosófica, que busca se propor como
fundamento investigativo de uma proposta educativa que visa a formação integral do humano,
especificamente dos egressos (característica quantitativa). Por isso, esta mobilização no
intento de perscrutarmos a especificidade desse pensamento que doravante se oferece a
integrar as reflexões educacionais que intentam investigar acerca da postura existencial do
homem frente ao mundo que o circunda e da própria Instituição (IFAL – Campus Maragogi)
perante a missão social que tem construído desde a época de sua respectiva fundação.
Diante deste contexto, objetivou-se compreender a contribuição do ensino E.B.T.T. na
vida profissional dos egressos, investigando aspectos teóricos da filosofia humanística de
Martin Buber acerca do diálogo institucional e as implicações pragmáticas na vivência
cotidiana do Instituto Federal de Alagoas (IFAL – Campus Maragogi).

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa, em razão da complexidade de seu tema e do interesse de seus
pesquisadores em realizar um estudo em profundidade contemplou tanto os aspectos teóricos
quanto questões ligadas à prática, no que concerne a efetivação de um agir dialógico
comprometido com o outro. A atividade metodológica esteve desenvolvida no que segue:
Caráter e procedimentos
A pesquisa teve um caráter misto com ênfase no exercício bibliográfico e
hermenêutico, ou seja, interpretativo, buscando fornecer neste caso uma contribuição sobre a
importância do diálogo (enquanto atitude existencial frente ao mundo) ao campo do educativo
(caráter qualitativo), bem como a demanda numérica dos egressos, da atuação dos mesmos na
área e do retorno deste à Instituição que obteve a formação profissional (caráter quantitativo).
No intuito de concretizar o objetivo desta pesquisa, basicamente apontou-se um itinerário
caracterizado por: 1) Estudo exploratório e delimitação do objeto da pesquisa; 2) Fase de
trabalho de campo (investigação, análise) e; 3) Formulação de hipóteses como contribuição
conclusiva do estudo realizado.
Tratando-se do estudo exploratório, Minayo “compreende a etapa de escolha do tópico
de investigação, de delimitação do problema, de definição do objeto e dos objetivos, da
construção do marco teórico conceitual e da exploração do campo” (MINAYO, 2000, p. 89).
Certamente a vivência pessoal com as produções dos filósofos contemporâneos, foram
Artigos

Ciências Humanas

13379

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

responsáveis pela escolha do campo de investigação e pela delimitação do objeto seguida da
definição dos objetivos a partir das problemáticas já citadas, acrescentadas da percepção
pessoal de uma retificação das relações humanas em nossa sociedade hodierna.
Minayo ainda aponta que “o fato de que, nas pesquisas com caráter qualitativo o
detalhamento prévio exigido é menor não deve levar à conclusão de que a formulação do
problema se torna uma tarefa trivial. Na verdade, esta é a tarefa mais difícil e trabalhosa do
planejamento de uma pesquisa, exigindo do pesquisador muita leitura e reflexão” (MINAYO,
2000, p. 150).
Outro recurso foi a formação de grupos de estudo: houveram nestes grupos discussões
no intuito de aprimorar o entendimento sobre o conceito buberiano de Diálogo, categorial
chave desta pesquisa:

recorda-se que a “discussão de grupo deve ser valorizada como

abordagem qualitativa, seja em si mesma seja como técnica complementar” de pesquisa e
ainda: “o específico do grupo de discussão são as opiniões, relevâncias e valores (...), difere
da observação que focaliza mais o comportamento e as relações” (MINAYO, 2000, p. 129).
Instrumentos de coleta de dados
A escolha dos instrumentos de coleta dos dados na pesquisa encontra-se relacionada
ao objeto da investigação, visando trazer à tona os sentidos que permeiam aquela realidade.
Dessa forma, a pesquisa assumiu três principais estratégias: 1) o Estudo Hermenêutico, no
caso, a obra Eu e Tu (Martin Buber); 2) Coleta de dados da Coordenação de Registros
Acadêmicos sobre os estudantes egressos e seus respectivos cursos; 3) a Entrevista
Semiestruturada.
A Entrevista constitui-se em significativo instrumento de coleta de dados, dada a
significativa importância da “interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados”, como
atesta Minayo (1998, p. 105). Tal encaminhamento assentou-se na possibilidade de combinar
perguntas fechadas (estruturadas) e abertas, possibilitando ao entrevistado discorrer com mais
liberdade sobre o tema, “sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador”. Dessa
forma, de modo específico as entrevistas no Campus Maragogi atingiu 81% de egressos.
Nestas obteve-se informações acerca da formação humana na formação profissional. Tomouse como referência teórica no levantamento hermenêutico as entrevistas analisadas a partir do
Diálogo com o pensamento filosófico e antropológico buberiano. Da mesma forma, buscou-se
analisar os documentos produzidos pelos entrevistados.

Artigos

Ciências Humanas

13380

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Campo de Pesquisa e Seleção dos Sujeitos
A caracterização do contexto constituiu-se num pressuposto fundamental para a
compreensão da problemática em análise, uma vez que permitiu-se apreender a realidade na
totalidade em que ela se encontra inserida. A pesquisa ocorreu no Instituto Federal de Alagoas
(IFAL – Campus Maragogi). A atividade de campo tomou como público-alvo: egressos dos
cursos técnicos na modalidade do Ensino Médio integrado ao Técnico tanto em Agroecologia
como em Hospedagem.
Análise dos Dados
O caminho percorrido na análise dos dados assumiu os pressupostos que orientam as
pesquisas mistas, pautando-se pela compreensão e interpretação, por meio de um olhar atento
aos dados coletados, sejam eles valorativos ou numéricos. Nessa perspectiva, foi de
significativa importância os procedimentos inerentes à análise de conteúdo, definida por
Bardin (2000, p. 31) como “um conjunto de técnicas de análise de comunicações”, e que “se
constituem em instrumentos metodológicos utilizados no tratamento das informações contidas
nos discursos diversificados” (SANTIAGO, 2001, p. 93).
O esforço de interpretação que caracterizou esse procedimento buscou associar o rigor
da objetividade à fecundidade da subjetividade, visando com isso à interpretação, que busca o
sentido do discurso. Dessa forma, e dada à especificidade dessa pesquisa, que busca analisar
as relações interpessoais efetivadas no Campus, tornou-se uma exigência a opção por tal
encaminhamento metodológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho possui a visão dos egressos do Instituto sobre a experiência vivida
do diálogo institucional no Campus Maragogi. Diante deste contexto, registra-se que se cabe
hoje uma reflexão sobre a prática cotidiana herdada pelos egressos e que continuam refletindo
nas suas vivências cotidianas fora do instituto (pois as questões suscitavam reflexões sobre a
vida pragmática no Instituto, bem como a visão do campus após a saída destes).
Foram elaboradas quatorze questões, das quais cinco trataram de analisar a situação
dos egressos frente ao mercado de trabalho, e outras oito que procuravam entender como
ocorreu o diálogo institucional durante a sua estadia no Instituto. E por fim, uma questão
aberta (em texto) que analisou os relatos do público-alvo sobre a problemática em questão.
Analisamos as turmas de egressos do ano de 2010/2013 e 2011/2014, onde existe um total de
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51 (cinquenta e um) egressos, sendo que 40 (quarenta) egressos responderam o formulário
online, totalizando 78,4 % do público-alvo.
Mercado de trabalho
Acerca da execução de estágio durante o Curso Técnico em alguma empresa ou ramo
da sua área, 63,3 % responderam que sim, que estagiaram nesses conformes, enquanto 36,7 %
responderam que não. Perguntados se observaram o fato de ter feito estágio como um
encaminhamento válido para o mercado de trabalho, 70,2 % informaram que sim, enquanto
que 29,8 % que não. Sobre a distribuição de currículo ao término do curso técnico, 38,8 %
responderam que distribuíram currículo, e 61,2 % que não.
Questionados sobre o acesso imediato ao mercado de trabalho ao final do curso
técnico, 34,7 % responderam que sim, no entanto, 65,3 % que não. Estes que conseguiram
trabalho logo após o término do curso, indagados se conseguiram trabalho na sua área de
formação do curso técnico, 28,9 % disseram que sim, versus 71,1 % que não conseguiram.
Dos motivos para não conseguirem, relataram da seguinte forma: Não há vagas disponíveis
para atuação no mercado (30,3 %), A dificuldade de conseguir emprego trata-se da falta de
indicação (9,1 %), ou devido a falta de identificação (33,3 %), dentre outros fatores (27,3 %).
A vivência
Sabendo que o Instituto Federal é um campo para se formar comunidades educativas e
integrais, podemos dizer que a partir dessas características o Instituto: Transformou-se num
lócus de respeito mútuo, de afirmação das vontades, da decisão e da responsabilidade do agir
comum, primando, sobretudo, pelo diálogo e pela liberdade entre as pessoas (83,7 %). Ainda:
afirmava-se como um lugar em que a centralidade da gestão e os interesses institucionais se
apartam do horizonte da formação integral (6,1 %) ou apresentava-se como um projeto em
desenvolvimento, uma vez que as relações entre os sujeitos ainda eram pautadas nos
interesses individuais e não na abertura para a coletividade responsável e autêntica (10,2 %).
Diante de uma angústia ou desentendimento no Campus, você ao procurar o outro para
conversar era: totalmente sincero, evidenciando suas observações e opiniões tal como pensa
(61,2 %). Já 34,7% conceberam como parcialmente sincero, utilizando-se de franqueza de
acordo com as circunstâncias e dependendo da função social que o outro ocupava (direção,
servidor, etc), buscando evitar confrontos ou preferia não ser sincero para não se expor de
maneira nenhuma (4,1 %).
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Na relação professor-aluno ou técnico-aluno ou gestor-servidor ou gestor-aluno:
Percebia-se disponibilidade para o atendimento e respeito mútuo nas várias situações do
cotidiano do Campus (87,8 %). Percebia-se disponibilidade para ouvir a necessidade, mas não
interesse em ajudar e contribuir na resolução de problemas (12,2 %) ou não se percebia
nenhum interesse tanto de escuta como de colaboração (0 %).
"O face-a-face realiza-se através do encontro" (BUBER, 2004, p. 61). Recordando a
convivência e o cotidiano do Campus era possível dizer que: era um espaço de possibilidade
de crescimento e desenvolvimento humano onde a amizade sincera era possível considerando
a abertura das pessoas e o esforço institucional para o bom convívio e andamento do Campus
(87,8 %), era um espaço que precisava melhorar se quisesse atingir uma qualidade humana e
social a medida que no cotidiano havia poucos momentos de entrosamento e não percebia-se
ações institucionais em prol do bom convívio e andamento do Campus (12,2 %). Ninguém
concebeu que era um espaço que em hipótese alguma possibilitava o crescimento humano e
social uma vez que não havia diálogo nem interação entre as pessoas, suas funções e seus
cargos (0 %).
Observando as relações interpessoais no campus era possível afirmar que: As pessoas
reconheciam a importância da responsabilidade recíproca, como caminho que potencializa o
verdadeiro comprometimento com o outro (38,8 % ), as pessoas eram responsáveis por suas
atividades, porque reconheciam a importância das mesmas para o bom andamento
administrativo do campus como um todo (49 %) ou as pessoas eram responsáveis por suas
atividades, porque reconheciam a importância das mesmas para o bom andamento
administrativo do campus como um todo (12,2 %).
Considerando a influência acadêmica do Instituto na sua formação profissional, bem
como sua atuação foi possível: identificar que houve uma contribuição completa em prol de
sua formação, uma vez que os estudos teóricos e práticos ali vivenciados foram suficientes
para sua correspondência com as demandas e necessidades do mercado (53,1 %), dizer que a
contribuição foi parcial, uma vez que no mercado de trabalho se requer competências e
habilidades que não foram totalmente estudadas e discutidas no Instituto, sobretudo, em aulas
práticas (46,9 %). Sobre este aspecto nenhum egresso afirmou que a formação vivenciada no
Instituto não condiz com a realidade de trabalho, uma vez que no Instituto a teoria não está
contextualizada com a prática na qual vivenciamos pragmaticamente (0 %).
Considerando que o Instituto Federal oferece cursos e outras iniciativas para a
comunidade externa através da “Extensão”, assim responderam os egressos: 36,7 % procuram
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manter informações e contato com o Campus e participam de tais cursos porque acreditam ser
uma maneira de não perder o vínculo e continuar sua formação, 53,1% sabem da atividade
exercida pela “Extensão” e dos cursos que ela proporciona a comunidade de modo geral, mas
não se interessa em participar e 10,2% não conseguem contato com a Coordenação de
Extensão, tendo já tentado via rede social ou telefonema ou mesmo pessoalmente.
O Instituto Federal cada vez mais constrói sua identidade e consolida diante da
Comunidade sua função social, de importância educativa, em várias frentes. Considerando a
força desta Instituição e seu respaldo na Sociedade: pode-se dizer que o fato de ter estudado
num Campus do Instituo Federal foi exclusivamente fundamental para garantir sua vaga no
mercado de trabalho (39,6 %), pode-se dizer que o fato de ter estudado num Campus do
Instituto Federal foi um fato importante dentre tantos outros para garantir sua vaga no
mercado de trabalho (45,8 %) ou pode-se dizer que o fato de ter estudado num Campus do
Instituto Federal não foi um elemento que influenciou ou distinguiu-se dos demais candidatos
numa seleção para garantir sua vaga no mercado de trabalho (14,6 %).
CONCLUSÕES
A pesquisa trouxe uma justificativa acadêmica significativa a medida que
qualitativamente refletiu o diálogo enquanto problema e categoria a ser refletida, da forma
que também demonstrou em números os dados exitosos e as limitações no tocante a
experiência do egresso na vida estudantil e da sua respectiva estadia no campus Maragogi do
Instituto Federal de Alagoas (IFAL).
Evidencia-se na perspectiva de mercado de trabalho que uma minoria (34,7%) teve
ingresso imediato no mercado de trabalho logo após a conclusão do curso. Apontou-se que
desta minoria, por sua vez, 28,9% atuaram na área, o que também é uma porcentagem
pequena e que chama atenção considerando a função social do curso em relação ao mercado.
Para tanto, apontaram como razões ou motivos para justificar as dificuldades do ingresso o
que segue: a ausência de vagas (30,3 %), a falta de indicação (9,1%), a falta de identificação
com o próprio curso concluído (33,3%) e outros fatores (27,3%). Assim, percebe-se que o
problema maior é justamente a falta de identidade com o curso, mesmo chegando a conclusão
do mesmo.
Já se tratando da vivência e das relações humanas e do diálogo construído, uma boa
parte declarou emitir opiniões com sinceridade (61,2%), já 87,8% entendem que o
desenvolvimento e a abertura das pessoas precisam melhorar. Outro dado é que 53,1% dos
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entrevistados entendem que os estudos teóricos e práticos foram suficientes para atender as
demandas de mercado.
Conclui-se, ainda, através da décima quarta questão, tendo sido a mesma dissertativa
(isto é, apresentando a possibilidade de um relato direto dos egressos, sobre sua vivência e
visão do Instituto). Possibilitou uma análise qualitativa da problemática e material adquirido.
As visões que mais apareceram e foram relatadas pelos egressos são as que seguem:
Importância do Campus na formação do conhecimento, experiência e personalidade;
fornecimento de professores capacitados para um bom processo de ensino-aprendizagem;
ausência de oportunidade de estágio na área cursada; estrutura do campus inadequada;
ausência de aulas práticas; necessidade de uma melhor relação entre servidores e alunos;
experiência inesquecível.
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RESUMO: O estudo proposto nesse projeto pretende verificar as narrativas presentes no
imaginário coletivo das populações rurais de terreiro de candomblé como forjaram-se ou não
identidades tradicionais no decorrer do tempo. Como se compatibilizam nessas comunidades
as memórias de ancestralidade tendo como base as mediações da curta e longa duração
relacionando passado e presente. A investigação orientou a captura de elementos da
subjetividade do sujeito, a partir das trilhas discursivas definidoras ou não do seu
pertencimento no universo de crenças da comunidade. Foram entrevistados 04 (quatro)
sujeitos de ambos os sexos, iniciados/as nas religiões de matriz africana em terreiros da zona
rural na cidade de Governador Mangabeira, Bahia, região do Recôncavo Baiano. A
proximidade geográfica desses terreiros com o campus do Instituto Federal por onde
transitam, trabalham e estudam diversos segmentos de moradores da cidade, permite
empiricamente perceber as zonas de tensão e de fronteiras caracterizadas pela dimensão da fé,
como por exemplo, o fenômeno contemporâneo da intolerância religiosa. A metodologia para
análise das narrativas ancorou-se na teoria das representações sociais, para elaboração do
roteiro das entrevistas e para interpretação e categorização dos dados foi aportada a Análise
do Discurso de vertente francesa (ADF). Este estudo obteve, dentre outros resultados, a
compreensão de que o reconhecimento dos valores religiosos de matriz africana pode vir a ser
um importante instrumento de identidade e sentimento de pertencimento territorial
contribuído para a resistência ao processo de intolerância religiosa.
Palavras–chave: diversidade, preconceito, candomblé

EDUCATION AND BLACK IDENTITY IN THE TERRACES
ABSTRACT: The study proposed in this project aims to verify the narrative present in the
collective imagination of rural populations of terreiro de candomblé as forged or not
traditional identities over time. How to conform in these communities the memories of
ancestry based on measurements of short and long duration listing past and present. Research
oriented to capture elements of subjectivity of the subject, from defining the discursive tracks
your belonging in the universe of beliefs of the community. 04 were interviewed (four)
subjects of both sexes, started in the African array in the terraces of the countryside in the city
of Governador Mangabeira, Bahia, region of Recôncavo. The geographic proximity of these
terraces with the Federal Institute's campus where transiting, work and study various
segments of city dwellers, allows empirically understand the areas of tension and
characterized by the border dimension of the faith, as for example, the contemporary
phenomenon of religious intolerance. The methodology for the analysis of narrative anchored
in the theory of social representations, for drawing up the roadmap of the interviews and to
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interpretation and categorization of the data was employed the discourse analysis of French
side (ADF). This study obtained, among other results, the understanding that the recognition
of religious values of African array can be an important instrument of territorial identity and
feeling of belonging contributed to the resistance to the process of religious intolerance.
KEYWORDS: diversity, prejudice, candomblé

INTRODUÇÃO
O desejo de desenvolver esse estudo teve início a partir do questionamento na aula de um
grupo de estudantes do Instituto Federal Baiano, campus Governador Mangabeira sobre a
necessidade de investigar as raízes do preconceito, revelado por muitos, contra as religiões de
matriz africana e seus seguidores.
Dessa forma o projeto toma como referência o estudo da memória e narrativas
elaboradas por segmentos sociais vitimados, no curso dos tempos, pelo preconceito e a
discriminação imposta por grupos hegemônicos detentores do poder político e econômico,
assim como dos crentes na fé de tradição judáico-cristã. Borges (2013) chama atenção para as
perseguições sofridas pelos adeptos e praticantes da religião de matriz africana na região
[…] Evidentemente que as perseguições tinham um significado ideológico voltado para a
negação do valor histórico e cultural do Candomblé, sobretudo como manifestação oriunda do
povo afrobrasileiro, porém é notável, que mesmo com as intolerâncias impostas pelos brancos,
os terreiros resistiram, usando mecanismos diversos para continuarem praticando a crença nos
seus Orixás, em especial no Recôncavo baiano, onde a repressão não conseguiu evitar o
crescimento desses terreiros, um forte exemplo disso foi à criação do Terreiro do Pai Leopoldo
em 1963, no município de Governador Mangabeira.

Ao reconstruir essas narrativas, o estudo adentrou em temas relevantes para o conjunto
da sociedade com desdobramentos na educação para relações étnico-raciais, a partir do
fortalecimento da auto estima dos que professam ou simpatizam com as religiões de matriz
africana e ainda, com o desvelando os costumes, tradições, saberes, representações e
identidades do território com vistas a proporcionar os conhecimentos fundamentais para a
compreensão crítica dos problemas para a intervenção no contexto social, político e cultural
em que as comunidades de Terreiros estão inseridas.
Por essas questões, esta pesquisa tem por objetivo perceber como se forjaram as
identidades dos sujeitos dentro e fora dos espaços das comunidades de Terreiros no decorrer
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do tempo, e ainda, verificar como se compatibilizam nesses sujeitos as memórias políticas,
comunitárias e de ancestralidade.

MATERIAL E MÉTODO
A natureza e especificidade do objeto de estudo apresentado nesse projeto, trata-se de
uma pesquisa de natureza qualitativa. Na abordagem metodológica foram entrevistados 04
(quaro) sujeitos de ambos os sexos, todos iniciados em religiões de matriz africana.
A primeira etapa constituiu-se a partir do debate realizado junto à comunidade estudantil
sobre o preconceito e intolerância religiosa sofrida pelos integrantes do candomblé e
umbanda, casos recorrentes dessa natureza foram observados no espaço educativo.
A segunda etapa foi feito o desenho desse projeto e a revisão bibliográfica dos assuntos
referentes à temática, visando o aporte teórico para pesquisa. Para o enriquecimento das
discussões sobre memórias e relações étnico-raciais no contexto educativo, contamos com as
contribuições de autores contemporâneos, dentre os quais podemos destacar Moscovici (2003)
e Jodelet (2001). No campo da história social e das relações da diversidade aportamos nos
referenciais de Burker (2008), Aquino (1998) e Ferreira (2000), dentre outros.
A terceira etapa prosseguiu com a elaboração do roteiro para entrevista com os sujeitos.
A entrevista, como um processo de interação e escuta, possibilita a obtenção de dados
subjetivos que se relacionam com os valores, atitudes e opiniões dos sujeitos. A entrevista
semiestruturada produz uma melhor amostra da população de interesse. Para Lakatos (1996),
a entrevista pode ser definida como “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de
natureza profissional.”
O procedimento metodológico seguinte na quarta etapa foi a transcrição e análise dos
dados com a categorização referenciados na Análise do Discurso de vertente francesa (ADF).
A opção por essa vertente permite compreender os elementos manifestos e latentes que não
devem ser perdidos ou mascarados na produção discursiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objeto dessa pesquisa que engendra o Candomblé, a História Social e as representações
de sujeitos sobre sua importância para a memória da cidade de Governador Mangabeira tenta
resgatar o longo período de resistência dessas comunidades no que tange as perseguições
sofridas ao longo da História. Borges (2013) afirma que os terreiros resistiram, usando
mecanismos diversos para continuarem praticando a crença nos seus Orixás, em especial no
Recôncavo baiano, onde a repressão não conseguiu evitar o crescimento desses terreiros.
Essa resistência continua nos dias atuais com os movimentos sociais, que se organizam e
se mobilizam em busca de afirmação dessas comunidades através de passeatas, seminários,
conferências e consolidação de leis que garantem seus direitos, sobretudo no combate ao
racismo e a intolerância religiosa.
A maioria dos iniciados afirma praticar suas crenças como herança dos pais e avós:
[...] eu fui iniciado bem jovem e assim como meus irmãos e a maioria das pessoas que, que já são do
terreiro. Eu fui iniciado aos quatro anos de idade, eu já fiz trinta anos iniciado. (SM3).
[...] eu já fazia parte da família do axé porque minha mãe já é feita, já tinha sido iniciada e por conviver no
ambiente gostar se dá bem, e ai eu decidir com oito anos a entrar. Não só, decidir como tive com algumas
precisões porque tem coisas que os médicos não resolvem só os Orixás. (SF1).

Sobre a intolerância religiosa praticada por adeptos de outras religiões denunciam:
[...] Tem pessoas mesmo que falam pra mim, como evangélicos mesmo que falam pra mim assim: Há estou
indo buscar Jesus. Isso é claro que busco Jesus. Eu tenho fé no meu próprio santo; e fé no meu próprio exú; se eu
tenho fé em dá ele o que eu busco ali eu acho que eu tenho que tá forte confiante nele pra vencer aquela batalha
aquela demanda seja lá o que for. (SF2)
[...] as pessoas, das outras religiões se sentem acima são superiores são os donos da verdade, e isso acaba
prejudicando muito porque as pessoas de terreiro de candomblé são pessoas mais simples, pessoas mais
humildes, o candomblé não tem aquela, a doutrina de reunir, de tá conversando sempre, de tá fazendo aquela
pregação que existe na igreja. (SM4)
[...] eles estão formando soldados contra a gente. Então isso é um absurdo. Agora assim, eles têm por
obrigações por direitos eles acham que eles podem fazer soldados, formar soldados contra nós. (SF1)
[...] as pessoas vê, o próprio povo do santo vê as pessoas de outra forma entendeu ai começa a dizer: aí
fulano vem cá queimar essas coisas. (SF3)
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É possível verificar numa passagem rápida pela região do Recôncavo baiano que, alguns
dos terreiros não apenas locais para celebração de cultos, eles cumprem também a função de
espaços para moradia e contribuem indiscutivelmente para a educação social das pessoas
orientando-os dentro de padrões éticos.
[...] a partir do momento que a minha mãe de santo faz tudo pela a gente né, não é preciso que a gente tenha um
terreiro. (SF1).
[...] O todo poderoso no meu caso é o Oxalá né que é Deus todo poderoso. Você querendo ou não querendo
religião não salva, quem salva é a si próprio é os seus atos que você faz. (SF2).

Para além da interligação do humano com o divino, esses cultos cumprem também
importante papel social na vida de seus adeptos. A dura vida do trabalho forçado, a
marginalização e o racismo que os acompanham desde os primórdios da escravidão,
encontraram nos terreiros, sob a proteção de suas divindades, um importante lugar de
liberdade e experiência cidadã.
. [...] O meu filho mesmo de Xangó ele tem uma fé enorme nos nossos orixás. Tudo que ele quer ele pede a Deus
e aos orixás e tudo na vida dele da certo. (SF1)

. [...] Minha religião, minha vida, minha, minha cultura, minha doutrina, meu porto seguro. (SM4)
Os saberes, as paisagens contidas nesses espaços, com diferentes espécies de plantas e
árvores não apenas são utilizadas para o culto, mas são fontes para práticas da medicina
popular. Embora parte desse acervo simbólico e material seja amplamente estudado pela falta
de acolhimento dos estudos científicos e acadêmicos, para muitos brasileiros herdeiros da
matriz afro-brasileira é imprescindível a apropriação desse repertório ancestral.
Mas não só naquele tempo, a maioria dos negros ainda hoje permanece na periferia da
sociedade devido a um avassalador processo de marginalização e exclusão social. Por isso, os
terreiros das religiões de matriz africana continuam sendo um privilegiado lugar de integração
social e formação cultural. É nos terreiros que eles se sentem acolhidos e respeitados.
Sobre as tensões promovidas pela tradição do passado e as mudanças contemporâneas por
que passa a sociedade, os sujeitos afirmam:
[...] a tradição do ketu é mais conservadora nesse aspecto, a palavra conservadora de manter a tradição mesmo na
linha que é o que muitos dizem né e ai vocês tem um orgulho de dizer assim não, eu sou da tradição Ketu.
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[...] Eu acho que tão mudando cada dia que passa muda; cada hora que passa; cada momento; é muita... Ai Como
se diz hoje ante aspa muita luxuria; muita luxuria; muita ostentação
[...] Muda um pouco porque antes tínhamos mas fé né, hoje o mundo passa pros jovens que você não precisa de
muita fé nas religiões.

CONCLUSÕES
Partindo do pressuposto, de que todos têm direito à educação independentemente da
diferença, mediante a obrigatoriedade legal e a articulação de políticas públicas, assim como
as pressões de grupos organizados da sociedade civil que visam à universalização do ensino,
por intermédio de uma educação inclusiva, existe uma grande parte da sociedade segregada
do sistema de ensino, são essas comunidades de terreiros e de territórios quilombolas
emergentes de uma dinâmica cultural contemporânea entre a ancestralidade e a globalização,
da tradição e do descarte presente nos tempos atuais.
A comunidade reconhece a importância da escola, e exige dela outros compromissos além de
instrução do conhecimento. Nessa dimensão a instituição deve implicar-se com a formação ética e
social para a diversidade. É na escola que os discentes, sobretudo, passam boa parte do tempo de suas
vidas, mais tempo até do que com a própria família. É na escola que o preconceito precisa ser
problematizado e debatido.
Nesse sentido, o sistema educacional não pode apoiar-se apenas na visão de mundo de um
segmento eurocêntrico, impondo a exclusão dos outros grupos. Por outro lado, quanto ocorre a
hegemonização do modelo exclusivista, ela tem impacto direto nas histórias e projetos de vida do
afro-brasileiro e indígenas descendentes, obliterando os seus sonhos ao ver no outro aquilo que eles
não são. E assim sendo, as realizações pessoais e tornam-se mais difíceis de serem alcançadas.
Desconsiderar a diversidade das diferentes matrizes em suas dimensões material e simbólica,
traço singular da cultura brasileira, é um desafio contemporâneos à educação como opção política e
pedagógica transgressora para o desmonte das estruturas que impõem, dentro e fora da escola, a
desigualdade como norma.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: uma revisão
das legislações da educação especial e inclusiva e seus impactos no
atendimento de alunos com deficiência no Instituto Federal do Amazonas,
campus Maués
RESUMO: A educação brasileira ao longo de décadas ainda apresenta dificuldades no
atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiências, essa é uma realidade
em nosso município Maués/AM que possui escolas da rede pública: municipal, estadual e
federal. Sendo a educação um direito de todos as instituições de ensino devem assegurar a
todas formas de acessibilidade para as pessoas incluindo as com deficiências (PcD) para que
possam ter uma educação isonômica e de qualidade. A pesquisa teve por objetivo fazer um
estudo das atuais legislações que tratam sobre educação especial na perspectiva inclusiva,
verificar as estruturas arquitetônicas do Instituto Federal do Amazonas, campus Maués. A
pesquisa foi desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, sendo
os instrumentos de coleta de dados, questionários, registro de imagem e observação. Obtevese como resultado uma inconsistência na aplicabilidade das legislações sobre os direitos das
PcD, pois a estrutura arquitetônica do campus Maués não atende as Normas Técnicas de
acessibilidade, além de apresentar dicotomias em questões pedagógicas, e, assistencialista aos
estudantes com deficiência. Portanto, dar garantia a PcD de estudar e promover política
didático-pedagógica é imprescindível para que aconteça a educação inclusiva, e não pode ser
feita isoladamente, mas todos os setores precisam participar das discussões, levantado as
dificuldades, propondo medidas de curto, médio e longo prazo para derrubar barreiras que
ainda são evidentes no campus deixando os estudantes com deficiência marginalizados na
educação profissionalizante.
Palavras–chave: ensino profissionalizante; política inclusiva; acessibilidade pedagógica;
acessibilidade arquitetônica

SPECIAL EDUCATION IN PERSPECTIVE INCLUSIVE: a review of the
laws of special and inclusive education and its impact on the care of
students with disabilities at the Federal Institute of Amazonas Maués
campus.
ABSTRACT: The Brazilian education for decades still has difficulties in specialized
educational services for students with disabilities, this is a reality in Maués / AM municipality
with public schools: municipal, state and federal. Considering education a right for all
educational institutions should ensure that all forms of accessibility for people with
disabilities including (DP) so that they can have a isonomic and quality education. The
objective of the research aimed to conduct a study of current laws that deal with special
education in inclusive perspective, check the architectural structures of the Federal Institute of
Amazonas Maués campus. The research was conducted with a qualitative approach of a case
study, and the data collection tools, questionnaires, image registration and observation. It was
obtained as a result of an inconsistency in the applicability of the laws on the rights of DP
because the architectural structure of Maués campus does not meet the technical standards of
accessibility, besides presenting dichotomies in pedagogical issues, and welfare to students
with disabilities. Therefore, to guarantee the DP to study and promote didactic and pedagogic
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policy is essential for it to happen inclusive education, and can’t be done alone, but all the
coordinators need to participate in discussions, raised difficulties, propose short measures,
medium and long-term to break down barriers that are still evident on campus leaving
students with disabilities marginalized in vocational education.
KEYWORDS: vocational
architectural accessibility

education;

inclusive

policy;

pedagogical

accessilbility;

INTRODUÇÃO
O

56

Instituto Federal do Amazonas (IFAM) encara o desafio de promover o ensino

profissionalizante no Amazonas. Atualmente é composto por quinze campi: sendo: três na
capital: Campus Manaus Centro, Campus Manaus Zona Leste, Campus Manaus Distrito
Industrial. Está presente também em doze municípios: São Gabriel da Cachoeira, Coari,
Lábrea, Parintins, Tabatinga, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru,
Eirunepé, Tefé e Maués conforme figura 1.
O campus Maués, local da pesquisa, iniciou suas atividades em 2010. Sua missão é
promover com excelência a educação técnica profissionalizante, tendo como visão a
consolidação do IFAM como referência nacional em Educação, Ciência e Tecnologia, (IFAM,
2009).

Figura 11: Localização do Município e vista de áreas da frente do CMA e alunos estudando Libras.

Fonte: Acervo pessoal, BARROS, 2015.

Ao expandir para municípios a educação profissional, o IFAM recebe como público
discentes com as mais diversas particularidades: indígenas, negros, e pessoas com
deficiências (PcD), como podemos verificar na tabela 1. É necessário dispor de meios para
que esse atendimento possa igualar o acesso a todos, buscando meios para que as diferenças
não sejam entraves para a oferta da educação técnica a esse público.
56

Usaremos a sigla IFAM para nos referir ao Instituto Federal do Amazonas. E sigla IFAM CMA para
identificar o campus Maués e distinguir dos demais campi que formam a rede federal de ensino técnico no
Estado do Amazonas.
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Tabela 1: Mapeamento dos estudantes com deficiência CMA.
Deficiência
Cegueira em um olho
Perda de audição bilateral
Perda auditiva unilateral
Surdez Severa

CID
10H54.5
10h90.3
10H90.1
10H90.5

Quantidade
1
1
1
1

Fonte: IFAM CMA 2016.

O acesso à educação por estudantes com deficiências, perpassa toda uma historicidade,
na qual estes atores vivenciaram a exclusão, segregação, integração e hoje lutam por uma
educação inclusiva, de forma isonômica, Beyer (2005). Para que alcancemos essa máxima,
educação igualitária, de todos e para todos, se faz necessário interpretar as legislações,
perceber as particularidades das pessoas com necessidades especiais, respeitando suas
potencialidades. Deve-se impedir que o despreparo das instituições de ensino não condene
estes alunos a um processo didático desumano e injusto, que culmina com sua retenção e/ou
seu desligamento da instituição.
Historicamente a criação da educação profissional no Brasil é datada de 1909, através
do ato presidencial de Nilo Peçanha, por meio do Decreto Lei nº. 7.566 de 23 de setembro.
Esse Decreto cria as Escolas de Aprendizes Artífices nas dezenove capitais da época. O Art.
6º assim se refere:
Serão admitidos os indivíduos que o requererem dentro do prazo marcado para a
matrícula e que possuírem os seguintes requisitos, preferidos os desfavorecidos da
fortuna: a - Idade de 10 annos no mínimo e de 13 annos no máximo; b - Não soffrer
o candidato moléstia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem para
o aprendizado do officio (...), (BRASIL, 1909).

A educação profissional mesmo ofertada em nível primário, pública e gratuita,
destinada a pobres e desvalidos da fortuna, possuíam uma caráter discriminatório. As PcD que
outrora eram impedidas de ingressar no ensino profissionalizante hoje tem esse direito
assegurado através de várias leis e decretos.
Embora assegurado por Lei, o direito à educação não corresponde à sua aplicabilidade
real. A adequação das instituições de ensino ao que é garantido por lei impede o pleno
usufruto do direito à educação pelas pessoas com deficiência.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada através da abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Tal
escolha visou investigar um grupo minoritário que ao longo da história das lutas sociais
sempre tiveram barreiras que lhes impediam uma participação isonômica em sociedade, pois:
A mudança social acelerada e a consequente diversificação das esferas de vida
fazem com que, cada vez mais, os pesquisadores sociais enfrentem novos contextos
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e perspectivas sociais. Tratam-se de situações tão novas para eles que suas
metodologias dedutivas tradicionais, (FLICK, 2009, p. 21).

O projeto aconteceu em quatro etapas: 1ª o levantamento de leis, decretos, documentos
oficiais do IFAM CMA que tratam sobre acessibilidade e educação inclusiva; 2ª observação
da estrutura arquitetônica do campus para identificar possíveis barreiras de acessibilidade,
baseada em normas técnicas da ABNT/NBR 9050/15; 3ª coleta de dados através da aplicação
de questionários aos docentes e técnicos administrativos (TAE), conforme tabela 2;
Realizou-se registro de imagem da estrutura arquitetônica do campus por meio de
observações assistemáticas. A observação assistemática segundo (Lakatos e Marconi, 2010,
p.17), consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize
meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas. É mais empregada em estudos
exploratórios (...);
Tabela 2: Servidores participantes da pesquisa.
Cargo/Função
Docentes
TAE

Quantidade
3
6

Fonte: IFAM CMA 2016.

Lakatos e Marconi (2010) enfatizam a importância do bom entrosamento das tarefas
organizacionais e administrativas com as científicas, obedecendo aos prazos estipulados, aos
orçamentos previstos.
A quarta etapa consistiu na análise dos dados levantados durante a pesquisa de campo.
Para tanto, os dados foram transcritos, sendo reunidos as respostas dos questionários e dos
registros realizados das observações de campo.
Buscou-se conhecer as reais situações enfrentadas, pelo IFAM Campus Maués, no que
diz respeito à qualidade do atendimento ao educando deficiente, além de analisar as
conformidades e desconformidades da Instituição com as legislações que tratam de
acessibilidade e inclusão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para análise de dados foram divididos os resultados em duas vertentes: análise da
estrutura arquitetônica e análise de pessoal. Esta última destina-se à percepção dos servidores
do IFAM Campus Maués em relação aos conceitos de acessibilidade e educação inclusiva.
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Análise da estrutura física
Para a realização da análise arquitetônica, recorreu-se à Norma Técnica 9050/2015 que
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção,
instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de
acessibilidade, essas disposições sobre a acessibilidade nas edificações, espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos proporciona mais autonomia as PcD. Com o intuito de verificar os
impactos causados aos alunos com deficiências, foram observadas as rotas utilizadas com
mais frequência por eles conforme a figura 2 abaixo.

Figura 12: Áreas: externa, administrativas, pedagógicas do Campus Maués.

Fonte: Acervo pessoal, BARROS, 2015.

A ABNT NBR 9050/2015 (5.4.3, 5.4.6 e 5.5.2), indica a normas garante que deve
haver sinalização de pavimento, sinalização tátil e visual no piso, sinalização de áreas de
resgate e de espera e, sinalização de vaga reservada para veículo. A figura 2 acima, mostra a
área externa, administrativa e pedagógica do IFAM CMA, nesses locais percebe-se a falta de
sinalização. Esse fator implica em impactos negativos no atendimento ao aluno deficiente,
que poderiam ser evitados.
A ABNT NBR 9050/2015 (5.3.5.3), afirma que todos os sanitários devem ser sinalizados

com o símbolo representativo de sanitário, de acordo com cada situação, conforme a Figura 3
abaixo.

No

IFAM CMA não há esse

tipo

de

sinalização.

realidade
para

contribui
o

Essa
negativamente

atendimento dos alunos

deficientes.
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Figura 13: Símbolo representativo de sanitário.

Fonte: Normas Brasileiras – NBR 9050/15.

Análise de Pessoal
Na abordagem da estrutura pessoal do IFAM CMA, procurou-se conhecer a percepção
dos servidores, em relação ao tema acessibilidade e qual a visão desses indivíduos em relação
à questão da educação inclusiva.
Quando perguntado aos profissionais qual o entendimento sobre acessibilidade, as
resposta se direcionaram principalmente à possibilidade de acesso. A Lei nº 13.146 de 06 de
julho de 2015 Art. 3º dispõe que acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
É interessante saber que o pessoal está formalmente em conformidade com o conceito
da Legislação, o que é imprescindível para o desenvolvimento da educação inclusiva.
Quando questionados sobre o preparo do IFAM Campus Maués para receber alunos
com necessidades específicas, os servidores entrevistados, exceto um docente que não
respondeu, afirmaram que o IFAM Campus Maués não está preparado para receber alunos
com necessidades específicas. Frisaram sobre a falta de profissionais capacitados para o
atendimento de alunos com deficiência, materiais adequados para promoção da educação
inclusiva e obstruções na estrutura arquitetônica do campus.
Outro questionamento feito aos servidores foi se o IFAM Campus Maués promove
política didático-pedagógica para a promoção da educação inclusiva. Essa questão deixou
claro o desconhecimento e o pouco envolvimento dos servidores. Dentre os entrevistados,
55% afirmaram não conhecer tais políticas e reforçaram dizendo que se existe, não contempla
todos os setores do Instituto; 34% referiram-se às ações promovidas pelo Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), e 11% disseram que as políticas são
promovidas parcialmente e que há necessidade de serem ampliadas.
Esse resultado causa preocupação, pois se a maior parcela dos servidores não estão
envolvidos no processo, torna-se muito difícil a promoção de políticas inclusivas, pois “As
políticas educacionais inclusivas devem partir da base, isto é, da escola, da sua organização,
do seu corpo docente e da comunidade escolar” (BEYER, 2005, p. 67).
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A promoção de política didático-pedagógica é imprescindível para que aconteça a
educação inclusiva, e não pode ser feita isoladamente. O que se percebe é que a
responsabilidade quanto às políticas de inclusão estão sendo direcionadas apenas ao NAPNE.
Nesse processo de inclusão a ligação entre departamentos e discentes é essencial, pois os
discentes conhecem os problemas enfrentados e os departamentos de ensino são responsáveis
por analisar os fatos, rever o ambiente e ser criativo para resolver os atritos sem segregar
qualquer indivíduo.
Para que o atendimento escolar de alunos com deficiência seja possível no ensino
regular, deve haver a tomada de consciência e a disposição de participação no
processo por parte dos vários envolvidos pais, crianças, professores, gestores, etc.
(BEYER, 2005, p.66).

CONCLUSÕES
Este trabalho é o resultado do empenho de vários colaboradores que desejam que a
educação profissionalizante no campus Maués assegure aos estudantes com ou sem
deficiência a plena formação técnica.
Uma barreira que necessita ser superada é da organização didático-pedagógica, pois
para os docentes que atendem estudantes com deficiência relatam a falta de formação
específica ofertada pelas Pró-reitorias: Ensino, Pesquisa, extensão do IFAM, uma vez que o
atendimento especial no campus resume-se ao NAPNE. Entretanto, este ainda encontra-se em
fase de consolidação, atendendo mais estudantes com deficiência auditiva, ficando aquém do
desejado, no atendimento às demais deficiências.
Para isso recomendamos a criação de uma comissão específica no instituto para fazer
uma análise mais detalhada das reais necessidades de acessibilidade de acordo com a NBR
9050/15, focando também na segurança física dos usuários no trânsito dentro da Instituição.
Portanto, o universo inclusivo no IFAM campus Maués será uma realidade após
conseguir cumprir às legislações e oportunizar as condições para a promoção da
acessibilidade a partir do diálogo com todos os setores e realizadas as intervenções
necessárias com os servidores docentes e administrativos.
Verifica-se, também, a necessidade de sensibilizar as esferas superiores para que possa
entender e conhecer sua base, principalmente os campi do interior do estado. Dessa forma,
será possível uma política inclusiva real, buscando o nivelamento dos servidores (docentes e
administrativos) para enfim atender com qualidade a todos os estudantes no ensino
profissionalizante.
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RESUMO: As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) foram montadas para atender
crianças com qualquer tipo de deficiência de modo que elas possam ser igualmente inseridas
no contexto escolar. O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma
escola na cidade de Guanambi-BA com a intenção de conhecer como as escolas têm recebido
os alunos com alguma deficiência e como as SRM têm sido utilizadas. O método usado para a
pesquisa foi o ‘estudo de caso’ sendo essa uma ferramenta interessante para se trabalhar, a
partir dela foi possível entender de forma adequada os pontos de destaque do aluno em
questão. O Atendimento Educacional Especial é direcionado a alunos com algum atraso
cognitivo ou deficiência física, em função disso as SRM surgiram para integrar esses alunos
dando-lhe pelo direito de participação na educação de qualidade
Palavras–chave: deficiência, inclusão, SRM, atendimento educacional especial

SPECIAL EDUCATION_ A CASE STUDY
ABSTRACT: The Multifunction Resouce Rooms (MRR) were set to serve children with any
kind of disability so that they can also be the school contexto. This paper presentes a case
study in a schooll in the city of Guanambi-BA with the intention to know how schools have
received with disabilities and how MRR have been used. The method used for the research
was the ‘case study’ is this na interesting tool work, as it was possibible to understand
adequately the highlights of the student in question. The special educational servisse is
intended for students with cognitive delay or disability because of thet MRR arose to integrate
these students giving it the right to participate quality education
KEYWORDS: disability, inclusion, MRR, special educational service

INTRODUÇÃO
Desde de 1854 a preocupação com a educação de pessoas com deficiência já era alvo de
preocupação, no Brasil, neste ano foi criado por D. Pedro II, através do decreto nº 1428 o
Instituto Imperial dos Meninos Cegos, RJ, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), depois,
pela lei nº 839 o Imperial Instituto dos surdos-mudos, hoje conhecido como Instituto Nacional
de Educação dos Surdos (INE) também no Rio de Janeiro (BERTUOL, 2010).
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O presente artigo traz um estudo sobre a inclusão escolar com ênfase nas Salas de
Recursos Multifuncionais (SRMs), fazendo um recorte para a realidade de uma escola
municipal de Guanambi, interior do sudoeste baiano. As Salas de Recursos Multifuncionais
no Brasil, foram criadas nos anos 80 embora tenha começado a ser pensada desde a década de
70. Portanto, historicamente, a constituição dessas salas se deu no Brasil no ano de 1980,
configurando-se em uma alternativa ao processo de segregação que as pessoas com
deficiência enfrentavam no cotidiano. As SRM fazem parte de uma ação do Ministério da
Educação (MEC), sendo desenvolvidas com os estados e municípios, e foram instituídas a
partir da elaboração do PAR – 2007/2009 (Plano de Ações Articuladas dos Estados e
Municípios), que em seu contexto deveriam conter ações pedagógicas e infraestrutura
adequada para a acessibilidade e atendimento educacional especializado, oferecendo suporte
aos alunos com necessidades educacionais especiais, favorecendo seu acesso ao conhecimento
e possibilitando o desenvolvimento de algumas competências e habilidades. No município de
Guanambi-Bahia, a implantação das salas de recursos aconteceu a partir do ano de 2007,
através do PAR, as escolas indicadas pela Secretaria Municipal de Educação foram aquelas
que possuíam alunos deficientes registrados no Censo Escolar, bem como espaço físico
suficiente para adequação da referida sala. A composição da sala, por sua vez, foi feita a partir
do envio do MEC dos equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos.
Assim pretende-se com esse trabalho, analisar a educação direcionada às pessoas com
dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências múltiplas, observando o contexto da escola,
sua política de inclusão educacional especializada, bem como um estudo de caso sobre um
dos alunos atendidos pela escola, observando suas deficiências, o atendimento recebido, a
relação professor/aluno, dentre outras características, como forma de refletir sobre a mediação
entre sala de aula regular e sala de recursos multifuncionais e se expressa e fortalece o
trabalho pedagógico no qual as atividades aplicadas, o conhecimento especializado,
preparação de técnicas apropriadas, metodologias adequadas são extremamente importante
para eficácia do processo de inclusão.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido afim de observar o desenvolvimento de uma
aula/intervenção feita em uma sala multifuncional de uma escola pública que atende a alunos
com alguma necessidade específica, desde uma dificuldade no aprendizado a uma deficiência
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múltipla, ou ainda uma super dotação. Por questão de segurança os nomes da escola,
professora e aluno serão mantidos em sigilo.
A Escola Municipal “X” atende a cinco alunos com alguma deficiência.
Iniciou-se o estudo fazendo uma visita com observações à escola; foi entregue à
professora responsável um questionário pedindo informações sobre a sala multifuncional e o
trabalho desenvolvido por ela na mesma, a parir daí e com auxílio da professora, um aluno foi
escolhido para ser observado, feito isso, as visitas foram agendadas.
A escolha de trabalhar com um estudo de caso, se dá pelo fato do mesmo ser
considerado umas das principais modalidades de pesquisa; é simples e específico ou
complexo e abstrato. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um
interesse próprio, único, particular e representa um potencial de educação. Destacam em seus
estudos as características de casos naturalísticos, com um plano aberto e flexível que focaliza
a realidade de modo complexo e contextualizado (LÜDKE e ANDRÉ, 1986 apud
VENTURA, 2007), já que a intenção deste trabalho é de conhecer um pouco sobre como as
SEM têm ajudado no desenvolvimento dos alunos nelas atendidos, o estudo de caso foi a
metodologia de pesquisa mais adequada para atender os objetivos deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caso
Nascido em 01/01/2001, Vítor foi diagnosticado com deficiências múltiplas. Segundo o
MEC, deficiência múltipla:
[...] Caracteriza o conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem
física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. No entanto não é o
somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla deficiência, mas sim o nível
de desenvolvimento, as possibilidades funcionais, de comunicação, interação social
e de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas.
(MEC, 2008, p. 13)

No caso de Vítor, ele apresenta deficiência física (dificuldade motora), atraso cognitivo
e comprometimento na fala; quando criança foi atendido pelo Associação de Pais e amigos
dos excepcionais (APAE) de Guanambi; é aluno do quarto ano (terceira série) e recebe
atendimento durante uma hora, duas vezes na semana na Sala de Recursos Multifuncional
(SRM) com a professora Márcia. O aluno apresenta atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, (trata-se de desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), apresenta-se como
um processo de mudanças no comportamento motor de um indivíduo e que está interligado
com a idade [...] entretanto, é a partir do estímulos, tanto sensorial quanto motor que o seu
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desenvolvimento ocorrerá e se manterá em constante evolução, auxiliando também no seu
processo de aprendizagem), além disso, o aluno presenta dificuldade extrema na execução de
atividades pedagógica, tem motricidade fina prejudicada, e possui diagnóstico clínico de
retardo mental severo, normalmente definido por três condições: restrições significativas em
duas ou mais áreas de habilidade adaptativas (comunicação, autocuidados, vida doméstica,
habilidades sociais, relacionamento interpessoal, autossuficiência, habilidades acadêmicas e
para o trabalho, lazer, saúde, segurança, relação comunitária entre outros) que se manifesta
antes dos dezoito anos, ou seja, aluno possui QI entre 20 e 40 quando o normal seria de 80 a
120.
Segundo relato da professora, no início do acompanhamento feito pela escola, o aluno
mostrava atos agressivos e não atendia a ninguém, como o passar do tempo ele se tornou mais
calmo, obedece a algumas regras, é carinhoso, gentil, companheiro, solidário e participativo,
porém há momentos em que sua agressividade vem à tona, principalmente quando o ambiente
que se encontra é agitado, o que acontece às vezes quando a turma se comporta de forma
indisciplinada. Apresenta dificuldade de atenção e concentração, mas é participativo, não
conhece e nem registra letras, até o momento em que a pesquisa foi realizada havia aprendido
apenas a letra ‘A’.
A escola
A escola X atende a alunos do primeiro ano (antigo pré) até o quinto ano (antiga quarta
série) do ensino fundamental, possui uma sala com recursos multifuncionais (SRM) com uma
professora especializada para coordenar a sala, os alunos que necessitam de uma
ajudador/cuidador (profissional especializado para acompanhar alunos com dificuldade e que,
portanto, precisam de ajuda o tempo todo [é o caso de crianças com síndrome de Down,
paralisia ou dificuldade motora], como é o caso de Vítor que possui dificuldade motora e a
prefeitura disponibiliza um profissional especializado para acompanha-lo. O atendimento de
cada aluno é feito conforme a necessidade específica, pode ser feita em conjunto ou cada
aluno separadamente, assim é feito o atendimento do aluno alvo da observação de caso.
É preciso saber o que é Sala Multifuncional; com as palavras da professora Márcia, que é
pedagoga com especialização em Atendimento Especializado (AEE) e já trabalha há 12 anos
na área de educação especial e há 3 na SRM com AEE
[...] As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) são espaços organizados
em escolas públicas que tem como objetivo acessibilizar a associação do
conhecimento formal dos alunos, tendo como público alvo pessoas que têm
impedimento de longo prazo, com deficiências de natureza física, intelectual e
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sensorial, transtornos globais do desenvolvimento, psicose infantil e alunos com
altas habilidades/superdotação, que pelas limitações impostas pela deficiência as
impedem de terem uma participação plena e efetiva na escola e na sociedade.

É pertinente salientar que o AEE não é reforço escolar, e sim uma modalidade de
ensino, não podendo, em hipótese nenhuma, ser confundido com reforço escolar, apoio
pedagógico ou atendimento clínico, tampouco como substituto dos serviços educacionais
comuns. Os atendimentos na SRM são realizados em contra turno com carga horária de 1 hora
ou mais de acordo com a necessidade do aluno, de forma individualizada ou em grupos. O
trabalho nas SRMs é feito com base nos dados coletados pelo professor especialista da
Multifuncional através de entrevistas aos responsáveis pelo, ludos médicos, observações ao
aluno e relato do caso do mesmo, com isso manta-se um plano de AEE articulado com a
proposta pedagógica do ensino comum e, de acordo as especificidades de cada educando,
sendo que o professor confeccionará e/ou indicará materiais e recursos de acessibilidade para
serem realizados pelos alunos no espaço escolar. O AEE consiste sobretudo, na utilização de
recursos educacionais específicos e suas estratégias pedagógicas de acordo com a carência de
cada aluno, Complementando e/ou suplementando a formação do aluno por meios de recursos
de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (MEC, 2009). O seu papel é o de oferecer
o acesso à informação, comunicação e conhecimento do aluno, por meio de recursos de
acessibilidade. Portanto, é papel do AEE oferecer o que não é próprio do currículo escolar,
propondo objetivos, metas e procedimentos educacionais específicos e suas ações, definidas
conforme a deficiência.
Já que a escola atende a alguns alunos com necessidades específicas, é importante
orientar os demais alunos, professores e funcionários como eles devem agir com os alunos
que têm alguma necessidade; os colegas também são orientados a acolher o aluno, ajudar nas
tarefas escolares, principalmente aquelas que exigem um grande percentual de abstração. O
diretor fica encarregado pela aquisição de materiais pedagógicos para sala de aula e incentivar
a família do aluno a ter uma maior participação na vida escolar.
A observação
Durante as primeiras visitas para realização do estudo de caso, o aluno Vítor se sentir
intimidado pois, segundo a professora, não realizou as atividades com a mesma empolgação e
presteza das aulas anteriores, como se a presença de pessoas novas o deixasse com medo,
porém, com o tempo ele se habituou. Já nas visitas seguintes ele começou a demonstrar
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familiaridade, desde o momento em que foi buscado na sala de aula regular passou a sorrir
como se lembrasse das visitas de outrora, neste dia foi possível interagir mais, brincar com o
aluno, e nessa brincadeira_ joga da memória_ percebeu-se que, ao ver imagens que lhe são
comuns, logo sorri mostrando o desenho e balbuciando algo querendo dizer que aquele
desenho lhes traz uma lembrança (é o caso da bola e da bicicleta); o jeito dele brincar é
diferente, deixa uma peça virada e procura por seu par virando várias outras peças, as vezes
desiste da procura e devolve a peça ao jogo, isso acontece quando, aparentemente, lembra-se
que há um outo jogador, quando encontra o par de algum desenho sorri demonstrando êxito
em uma conquista. Na última visita, foi possível perceber que se irrita fácil se uma pessoa não
faz o que ele quer, durante uma apresentação de palhaços que houve no pátio da escola ele
insistiu que queria ir para a sala de aula, seu cuidador, na tentativa de convencê-lo a
permanecer no pátio recebeu como resposta alguns gritos e depois Vítor permaneceu sentado
com cara fechada, poucos minutos depois pediu pra ir ao banheiro e lá ficou por um tempo
sem querer sair (acreditamos que essa tenha sido a maneira que ele encontrou de sair do local
onde ele não queria ficar).
Prática pedagógica e intervenções necessárias
Antes de começar a trabalhar com seus alunos, a professora da SRM, estuda o caso de
cada um de seus alunos, suas possibilidade e dificuldades, e monta uma tabela de objetivos a
serem alcançados durante o ano, em relação a Vítor, entre os objetivos, pode-se destacar:


Estimular o desenvolvimento cognitivo, através de recursos como o computador, livros,
jogos e colaboração dos colegas;



Promover o avanço do nível intelectual por atividades desafiadoras e lúdicas;



Ampliar as habilidades de memorização;



Aprimorar a linguagem, comunicação e interpretação;



Proporcionar atividades que estimulem a oralidade;



Desenvolver as noções de esquema corporal, orientação temporal (turno, data) e noções
adequadas de higiene pessoal.
Para a utilização de trabalho colaborativo com o professor da sala regular, são feitas

visitas periódicas da professora da SRM à referida turma, para diagnosticar e listar quais as
potencialidades e necessidades educacionais específicas, para posteriormente traçar
estratégias para serem realizadas na SRM. Sobre a articulação com a família do aluno Vítor,
tenta-se uma colaboração por parte da mesma, mas esta não ajuda muito, segundo relato da
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professora Márcia, os pais trabalham e não têm tempo de fazer visitas à escola, a irmã o leva
para aula, mas ela só tem 14 anos. Levando-se em consideração que o aluno é ainda uma
criança, e que é responsabilidade doas pais garantir sua formação educacional, segurança,
etc., o fato de trabalharem trabalhares o dia todos não lhes dá o direito de posicionarem-se
dessa forma.
Avaliação
A avaliação tem como finalidade atender individualmente a Vítor, seu crescimento e
desenvolvimento pessoal, sua interação no mundo e também avaliar todo o processo,
recursos, e estratégias, utilizados no seu atendimento. É uma avaliação contínua que ocorre
durante todas as tarefas e tal como nos diz Milanez, Oliveira e Misquiatti: “Não se trata de
isolar a avaliação nesse ou naquele contexto, mas de olhar para o aluno de forma integral,
considerando-se todos os espaços educacionais compartilhados.”;
O crescimento e avanço são acompanhados pela professora da sala de aula regular e a
do AEE através do uso de Fichas Descritivas e Portfólios com anotações; o registro dos
progressos do aluno é feito objetivando o seu evolução em relação ao processo de leitura,
escrita e conhecimento matemático; assim, após cada atendimento anota-se em um caderno
específico do aluno os avanços obtidos e em que estágios estão quanto a autonomia,
oralidade, organização de pensamento, raciocínio lógico, autoestima, socialização e outros.
Estes servem como base para o relatório final dos atendimentos ou ampliá-las se for o caso.
Os registros relatam as mudanças constatadas em sala de aula, na escola e na família.
O atendimento AEE tem contribuído para o desenvolvimento intelectual e emocional do
educando de modo a verificar se é necessário rotulá-lo ou mudá-lo completamente. Trata-se
de um “termômetro” que mede o sucesso ou insucesso dos atendimento realizados bem como
todo o processo do trabalho efetuado. A pretensão dos relatórios é acompanhar a evolução, o
crescimento como indivíduo e sua interação no meio em que vive.
CONCLUSÕES
Como toda criança que sente medo quando uma pessoa nova se aproxima, mas com um
tempo se acostuma, assim também é Vítor; como já mencionado durante a segunda visita ele
reagiu de forma retraída, entretanto, a partir da terceira, envolveu-se mais conosco e com as
atividades, e desenvolveu em nós um olhar diferente em relação às pessoas com alguma
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deficiência, crendo que é possível que as mesmas podem ser inseridas no contexto escolar
melhorando suas capacidades de aprendizagem.
Pode-se perceber por meio do estudo de caso que, embora o aluno não tenha alcançado
as habilidades que lhes são exigidas ao avanço para a próxima série, ele se desenvolveu em
áreas como a comunicação, embora se comunique apenas com gestos e sussurros; Na
coordenação motora, já que consegue usar o mouse sozinho, pegar no lápis e produzir alguns
rabiscos, adquiriu noção de espaço e tempo, aprendeu, aprendeu a obedecer algumas regras,
realizar pinturas e participar com prazer de atividades que se propõe a realizar além de ser
assíduo e pontual (apesar de não saber identificar horas, está sempre perguntado se já não está
no momento de ir pra escola ou de ir pra SRM.). Quanto à assimilação e fixação dos
conteúdos é precário, é dependente e quase nunca resolve as atividades enviadas para casa,
apresenta dificuldade de atenção e concentração na sala de aula, porém, é participativo.
Enquanto conversava-se com a professora sobre as dificuldades e possibilidades para os
alunos atendidos na SRM, ela disse: “Acredito que as maiores dificuldades não se trata de
frequentarem a SRM e sim, superar barreiras impostas pela deficiência, vencer o preconceito,
algo muito presente na vidas das pessoas com deficiência.”.
Com isso vemos que não é o fato de o aluno ter alguma deficiência e sim como ele será
visto pela família, pela escola e pela comunidade que o atrapalha, deve-se sempre buscar
meios de inteirar essas pessoas no convívio social e conscientizar as pessoas que os
circundam que eles são capazes e tem o direito de terem uma formação educacional tal como
toda criança, para tanto deve-se valorizar ao máximo a oportunidade de ter nas escolas as
SRMs considerando a grande importância das ações desenvolvidas ali que contribuem para o
crescimento educacional e pessoal de cada aluno atendido.
Podemos tomar a citação de Freire (2005, p. 41), como propulsor de uma educação
participativa e inclusiva
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica, é propiciar as
condições em que os educandos, nas relações uns com os outros e todos com o
professor ou professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se
como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador,
realizador de sonhos capaz de ter raiva porque é capaz de amar. A assunção de nós
mesmos não significa a exclusão dos outros.
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EDUCAÇÃO GLOBAL: UMA PRÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
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RESUMO: O projeto Educação Global: uma prática no ensino fundamental representa uma
proposta de interdisciplinaridade entre as matérias escolares e a educação ambiental. Além de
avaliar, os conhecimentos dos alunos em relação ao meio ambiente, propôs uma visão
holística de vida, tornando-os cidadãos conscientes sobre responsabilidades e deveres
ambientais, através de círculos de diálogos e oficinas contextualizadas. Os resultados
apresentados foram uma participação e comprometimento dos atores envolvidos no projeto e
toda a comunidade escolar em todas as atividades propostas pela equipe do projeto que
buscou dialogar com a Comunidade Escolar para melhor interagir neste processo de
sensibilização aos temas transversais e da própria Educação Ambiental.
Palavras–chave: ambiental, cidadania, conscientização, interdisciplinaridade

GLOBAL EDUCATION: A PRACTICE IN ELEMENTARY SCHOOL
ABSTRACT: The project Educação Global: uma prática no ensino fundamental (Global
Education: a practice in elementary school) represents a interdisciplinarity proposal in
between scholar themes and environmental education, a question that should be aproached by
every scholar discipline, according to the law number 9795/1999 - environmental law - in its
seccond article. Besides evaluating students knowledge about environment, purposed an
holistico aproaching for the life, making them concerned citzens about their environmental
responsabilities and charges, through contextualized curricula, werkshops and dialogues. The
acheived results were an interest and commitment of the actors involved in the project and the
whole cummunity of the school in every activity proposed by the project staf that sought
dialogue with the community to better interaction in this process of sensitization to crosscutting themes and own Environmental Education.
KEYWORDS: awareness, citizenship, environmental, interdisciplinarity
INTRODUÇÃO
O Projeto Educação Global: um prática no ensino fundamental representa uma proposta
de intervenção participativa e contextualizada no currículo escolar, integrando dimensões e
contextos diversos da educação local à global, bem como suas interrelações com as demais
áreas do conhecimento. Para tanto, compreende uma metodologia dinâmica, em constante
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processo de renovação, moldada pelas intervenções conjuntas dos parceiros diretos e
indiretos. Desenvolvido numa escola do município de João Pessoa de Ensino Fundamental,
visando à inovação curricular e do empoderamento dos estudantes na dinamização e
contextualização dos currículos, considerando suas aspirações, sonhos e perspectivas como
cidadãos e futuros profissionais. Metodologicamente, representa um percurso que se iniciou
em Círculos de Diálogos Interdisciplinares, trabalhou as propostas em grupos de trabalho e se
sistematizou essas experiências numa proposta de núcleo permanente, integrada por toda a
comunidade escolar. E, finalmente, se refletiu o papel da escola como unidade difusora do
conhecimento e oficina dos saberes para o desenvolvimento sustentável compartilhado e
abrangente.
A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação
permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com
a produção de sentidos sobre a educação ambiental.
A constituição brasileira de 1988, no capítulo VI, Artigo 225 define:
“Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
A prática da educação em nível global tem se adaptado cada vez mais aos movimentos
humanos que acarretam mudanças de paradigmas para o desenvolvimento. A educação já não
é mais vista apenas como um mecanismo tradicional de aquisição/transição profissional. As
últimas décadas permitiram uma visão maior sobre a concepção da educação numa
perspectiva humanizada, holística e cidadã, agregando-se os conceitos e práticas de formação
profissional como uma de suas dimensões fundamentais.
A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), tem
promovido a fluência e empoderamento das discussões sobre a educação global em todos os
continentes, os resultados prévios possuem alto valor contributivo, dinâmicos e flexíveis para
a ação adaptativa em territórios locais, desde pequenas comunidades e assentamentos
humanos a municípios de portes diversos.
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Conforme o 2º Relatório de Monitoramento Global da Educação Para Todos 2000 2015,
“progressos conquistados por leis e políticas aumentaram a participação de
grupos desfavorecidos na educação primária. Contudo, esses grupos continuam a
sofrer barreiras à educação devido à pobreza gênero, casta, antecedentes étnicos e
linguísticos, raça, deficiências, localização geográfica e modos de vida. É comum
crianças marginalizadas sofrerem de desvantagens múltiplas, que se reforçam
mutuamente.”

Nesses contextos diversos e que demonstram oscilações entre acesso de grupos
minoritários, bem como o constante processo de expansão das colaborações para uma
agenda global em educação, surge a chamada Educação para a Cidadania Global, uma
proposta da UNESCO para a o diálogo interdisciplinar na formação de alunos e cidadãos e a
adaptação curricular como uma estratégia fundamental para o exercício da cidadania e da
democracia.
Alguns fatores, como a relativa autonomia da escola para inovar e empreender também
limitam as práticas pedagógicas que visem ao desenvolvimento do currículo. Conforme o
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas (FORPROEXT), “a análise
sobre a dimensão que assume uma nova concepção de Currículo, pressupondo a utilização
de uma dimensão flexível, na qual a interdisciplinaridade e a participação do estudante são
fundamentais para a construção da formação crítica e investigativa, contribuindo para a
melhoria das condições de vida da população brasileira e para a conquista da cidadania
plena (art. 53/LDB -1996).
Oliveira, (2007, p. 9) enfatiza que:
“[...] Falar e pensar em alternativas curriculares, sobretudo pensando-as como
possibilidade de contribuição para a emancipação social, traz dois pressupostos. O
primeiro se refere à definição mesma do currículo. É compreendê-lo [...] como
criação cotidiana daqueles que fazem as escolas e como prática que envolve todos os
saberes e processos interativos no trabalho pedagógico realizado por alunos e
professores. O segundo pressuposto [...], diz respeito à ampliação da noção para fora
das práticas escolares, incoporando a ideia de que a vida cotidiana tem seus próprios
currículos, expressos nos processos sociais de aprendizagem que permeiam todo o
nosso estar no mundo e que nos constituem.
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A UNESCO define a Educação para a Cidadania Global como um marco paradigmático
que sintetiza o modo como a educação pode desenvolver conhecimentos, habilidades,
valores e atitudes de que os alunos precisam para assegurar um mundo mais justo, pacífico,
tolerante, inclusivo, seguro e sustentável. De acordo com a UNESCO, alguns países
integraram a Educação para a Cidadania Global (ECG) como uma abordagem transversal
em todas as áreas de aprendizagem. A exemplo, tem-se a Oxfam, que desenvolveu o
Currículo para a Cidadania Global, em 1997, pautado em um tipo de abordagem aprenderpensar-agir com aprendizagem, compreendendo desde as séries iniciais até a fase de
conclusão do ensino médio. Ainda, a Coreia do Sul possui diretrizes curriculares nacionais
que declaram a importância de educar jovens para serem cidadãos responsáveis, que possam
participar ativamente e se comunicar com o mundo com base em um espírito de compaixão
e compartilhamento. Essa visão transdisciplinar e intersetorial da educação também foi
adotada pela Lei nº 9.394, que define as diretrizes e bases da educação nacional, e em seu
artigo 1º enfatiza que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

MATERIAL E MÉTODOS
Todo o percurso de execução do trabalho compreendeu processos simultâneos de
monitoramento e orientação, considerando promover a interdisciplinaridade e abordagem da
temática ambiental através de ciclos de diálogos e palestras. O percurso abrangeu quatro
etapas, as quais foram fundamentadas em espaços dialógicos participativos e formativos,
tendo como principal referência estabelecer o contato com o tema em questão, já foram
percorridos algumas etapas importantes com resultados significativos e, com a continuidade,
se amplia ainda mais, as práticas pedagógicas que buscam envolver os atores que compõem a
Comunidade Escolar, especialmente, os estudantes e professores.
O funcionamento metodológico iniciou-se através da aceitação da escola parceira, de
forma em que se desenhou um perfil comum entre os estudantes, em que foi consistida como
primeira etapa da realização do projeto.
A segunda etapa consistiu de ações dialógicas e estruturantes - através de uma atuação
diagnóstica, dos Círculos de Diálogos Interdisciplinares, a partir de então identificados pela
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sigla CDI. Estes são considerados aqui como espaços definidos e sistêmicos, formados pela
comunidade escolar ampla (atores sociais internos e externos aos limites administrativos da
escola), que proponham o debate em torno de quatro temáticas básicas, dinâmicas e
adapatáveis, a citar: (i) Desenvolvimento Sustentável, (ii) Tecnologias da Informação e
Comunicação, (iii) Educação e (iv) Cidadania de crianças e jovens. Foram realizadas no total,
05 oficinas estruturantes, sendo 02 para a explanação e introdução do projeto e dos temas
citados e as 03 (três) restantes, destinadas aos diálogos temáticos provocados por cada grupo.
A terceira e finalística etapa compreenderá as ações de sistematização das discussões,
propostas e experiências levadas a efeito nas atividades imediatamente anteriores. As
contribuições dos Círculos de Diálogo Interdisciplinares e das formações básica e específicas
objetivarão a fundamentação para a criação de um Núcleo de Atividades Interdisciplinares,
aqui entendido como uma proposta de inovação e um produto do processo participativo que
constituir-se-á pela integração dos atores sociais da comunidade escolar, da sociedade e do
Poder Público na promoção e desenvolvimento do currículo escolar. A intenção é sistematizar
as contribuições advindas do processo de desenvolvimento do projeto, encontrando interações
e conexões entre as colaborações dos diferentes públicos a fim de se constituir saberes
comuns, que permeiem todo o processo educativo através da sua relação com a sociedade.
As ações desta quarta etapa compreenderão no desenvolvimento de 02 (duas) oficinas
de sistematização e ao final, um seminário de contextualização e apresentação dos resultados
obtidos com o trabalho.
Essencialmente, todo o processo foi inspirado nos Círculos de Cultura propostos por
Paulo Freire, e estruturados conforme a proposta metodológica do método CEDPA
Treainning Trainers for Development, onde as ações serão definidas segundo um processo
que envolve: (i) a experiência direta; (ii) reflexão; (iii) generalização; e (iv) aplicação. Nesse
sentido, todas as propostas de ações do Projeto estão condicionadas ao processo metodológico
anteriormente citado, considerando que sua sistemática elenca, eficazmente, a estruturação de
processos participativos e permite o aprimoramento e proximidade da ação dos gestores e
respectivo público-alvo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As visitas realizadas na Escola municipal Padre Pedro Serrão, resultaram na
disseminação de novas ideias que produzissem cidadãos conscientes do seu papel na
sociedade nos âmbitos ambiental, social, político, entre outros.
Resultaram também na efetivação dos círculos interdisciplinares implementados,
integrados pela equipe do projeto, a escola parceira e respectivas comunidades. Constituição
do mapeamento territorial comunitário, das competências e potencialidades comunitárias;
Adaptação e flexibilização de curricularização das turmas abrangidas, conforme os temas e
metodologias propostas no processo.

Figura 1: Apresentação do projeto Educação Global para a escola Municipal Padre Pedro Serrão

As primeiras reuniões (Figura 1) objetivaram apresentar as propostas do Projeto de
Extensão Educação Global, por parte da equipe do projeto para a equipe pedagógica da Escola
Municipal Padre Pedro Serrão que foi muito bem aceito pela comunidade escolar o que
estimulou muito o desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto.
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Figura 2: Palestra sobre Diversidade com os alunos do 7° ano da Escola Padre Pedro Serrão

As palestras foram momentos de troca de conhecimentos entre os membros da equipe
com os estudantes, essa prática metodológica foi adotada com os estudantes do 7° ano do
Ensino Fundamental para adequar as necessidades de cada faixa etária (Figura 2).

Figura 3: Ciclo de diálogo interdisciplinar voltado à educação ambiental

A apresentação do Projeto de Educação Ambiental com os estudantes dos 60 e 70 anos
do Ensino Fundamental II foram envolvidos e bastante participativos, se percebeu que as
turmas consideradas mais agitadas foram as que mais desejaram por atividades que exigissem
suas criatividades. Isso foi um fator importante e motivador para os membros da equipe do
Projeto Educação Global (Figura 3).
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Figura 4: Palestra sobre diversidade

O projeto Educação Global: um prática no ensino fundamental é uma proposta que se
encontra em desenvolvimento, a parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro
Serrão, vêm resultando em uma boa reflexão conjunta, em relação a temas transversais, tais
como: diversidade, sustentabilidade, cidadania, educação ambiental, entre outros (Figura 4).
O trabalho almeja ainda, uma instalação de um núcleo de atividades interdisciplinares,
de caráter permanente e continuado, como produto principal do processo de apoio à
flexibilização e desenvolvimento do currículo;
Promoção da iniciação ao debate de curricularização da Educação para a Cidadania
Global como eixo fundamental das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito dos
cursos técnicos do IFPB.

CONCLUSÕES
As atividades desenvolvidas neste projeto consideraram o envolvimento dos
principais atores da comunidade escolar: direção da escola, estudantes, professores, equipe
pedagógica, pais que consideraram importantes as atividades e que objetivam uma reflexão
sobre o meio escolar que está mergulhado em inúmeros desafios, a exemplo das
diversidades, e ampliando ao meio ambiente. Destaca-se que outros projetos apresentados
pela própria direção da escola, a exemplo do Projeto de Hortas Comunitárias que também
foram inseridos ao nosso projeto, pois se estabeleceu uma troca de conhecimentos e
experiências entre o IFPB com seus estudantes, professores orientadores e participantes do
projeto de extensão e a Comunidade Escolar da Escola Municipal Padre Pedro Serrão.
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Contudo, a continuidade das atividades deverá ampliar ainda mais um olhar para os novos
desafios apresentados pela sociedade nos dias atuais.
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RESUMO: O estudo de IHC (Interação humano-computador) na área pedagógica pode ser

utilizado como método analítico, onde visa-se descobrir e explorar as dinâmicas existentes na
experiência entre pessoas e sistemas, assim podendo buscar, prevendo e reparando
preventivamente possíveis falhas de interatividade. Através de uma análise, avaliou-se o
VLibras, ferramenta desenvolvida para inclusão de pessoas com baixa ou nenhuma
capacidade auditiva.
Palavras–chave: ihc, computação

INCLUSIVE EDUCATION: A SOFTWARE USER ANALYSIS FROM
REAL
ABSTRACT: The study of HCI (human-computer interaction) in the pedagogical area can be
used as an analytical method, which aims to discover and explore the existing dynamics in
experience between people and systems and may seek, providing and repairing preventively
possible interactivity failures. Through an analysis, we evaluated the VLibras developed tool
for inclusion of people with low or no hearing.
KEYWORDS: ihc, computation

INTRODUÇÃO
A inclusão de pessoas deficientes na educação e na sociedade têm sido um processo
bastante difícil. Estudantes com deficiência têm dificuldades que limitam sua capacidade de
interagir com as disciplinas e o ambiente escolar. Estas deficiências podem impedir que estas
crianças desenvolvam habilidades que formam a base do seu processo de aprendizagem.
O número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares cresceu mais
de 400% nos últimos 12 anos no Brasil, passando de 145 mil em 2003 para 698 mil em 2014.
Somente no último quinquênio, foram registradas mais 214 mil entradas de estudantes
especiais em classes comuns. Na rede federal de educação superior, esse índice quintuplicou:
de 3.705 alunos para 19.812 no ano passado. Segundo Walter Borges dos Santos,
coordenador-geral de política de acessibilidade na escola da Secretaria de Educação
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Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, o
aumento é resultado de políticas inclusivas. “O direito à educação especializada se fortaleceu
com a legislação a partir de 2012, determinando que os sistemas públicos e privados de
educação básica e superior assegurem a matrícula”, afirma (MEC, 2015).
O IBGE apesar das dificuldades em levantar somente deficientes auditivos, pois as
pesquisas solicitadas são do número geral de deficientes. Ainda assim dados recentes do
IBGE apontam que o número total de Surdos brasileiros é de 5,7 milhões (surdos profundos e
deficientes auditivos). Os números também apontam que somente no estado de São Paulo há
480.000 e que na capital este n° é de 150.000 Surdos e Deficientes Auditivos. (Monteiro,
2006). No censo de 2010 no Pernambuco são cerca de cinquenta mil homens com alguma
deficiência auditiva e em todo o Brasil são 9.722. 163, dando um salto em 4 anos de cerca de
4,5 milhões de deficientes auditivos (IBGE, 2010).
É sabido que as novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) vêm se
tornando, de forma crescente, importantes instrumentos de nossa cultura e, sua utilização, um
meio concreto de inclusão e interação no mundo. Esta constatação é ainda mais evidente e
verdadeira quando nos referimos a pessoas com necessidades especiais. Nestes casos, as TIC
podem ser utilizadas como Tecnologia Assistiva. Definindo, Tecnologia Assistiva é toda e
qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de proporcionar uma maior
independência e autonomia à pessoa portadora de deficiência (DAMASCENO, 2002).
Diante disso, surgiu a necessidade de investigar a realidade dessas pessoas no ambiente
escolar do IF-Sertão Pernambucano Campus Petrolina. Assim, este trabalho tem como
objetivo apresentar e analisar a usabilidade de aplicativos que tem como proposta auxiliar
essas pessoas com deficiência a fim de propor melhorias para as funcionalidades dos sistemas.
O artigo segue organizado em quatro seções, a partir desta introdução. A segunda seção
apresenta informações conceituais acerca do tema da pesquisa. Na terceira seção são
apresentados os procedimentos metodológicos de pesquisa adotados para realização do
trabalho. Logo após, na quarta seção, os resultados do estudo são apresentados e discutidos e,
a última trata das conclusões.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste trabalho seguiu os métodos de avaliação a partir das
heurísticas de Nielsen (CAELUM, 2016) pelos autores do trabalho e por um aluno deficiente
auditivo do ensino médio técnico integrado do IF-Sertão Pernambucano Campus Petrolina no
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software VLibras. Como também a realização de uma análise de outros recursos desse
software.
Segundo Neves (1996) a pesquisa qualitativa apresenta algumas características básicas:
a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são predominantemente
descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; d) o
significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo
pesquisador; e e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.
Foi aplicado um questionário com 9 perguntas baseada nas heurísticas de Nielsen, esse
questionário foi respondido pelo aluno, após alguns minutos de uso do sistema de tradução
VLibras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das heurísticas de Nielsen os autores avaliaram o sistema e observaram alguns
pontos importantes a serem citados. Para cada heurística foi avaliado e comentado alguma
funcionalidade observada.
O sistema nos dá um feedback do que está acontecendo, como quando é demorado a
leitura (seleção de um texto para a área de transferência do S.O) o avatar (Caio) se espreguiça
e boceja expressando sono e cansaço pela espera. Quando apertamos o botão de play (que
apresenta também controle de velocidade) para iniciar a tradução do texto selecionado, se
nada for selecionado ele informa em libras que deve ser selecionado um texto (a todo
momento existe uma legenda). Com relação a tradução do português para Libras o sistema
tem um dicionário vasto, porém quando não encontra uma palavra na sua base de dados ele a
soletra. O VLibras te possibilita o controle das funcionalidades, tem ambiente agradável e
interface limpa apenas com o avatar e um menu inferior centralizado, permite também
ampliar a tela em 3 resoluções.
Embora o sistema em relação às heurísticas de Nielsen tenha cumprido com algumas
delas, há pontos importantes a serem ressaltados para possíveis melhorias no sistema. O
VLibras no menu inferior apenas mostra os ícones sem o nome das funções ou uma caixa de
texto quando passado o mouse por cima dos ícones. Seria interessante e mais claro se ele
informasse com textos esses ícones. Outro ponto observado foi a questão racial e de gênero
sexual do avatar Caio. É um homem adulto, branco, de boa aparência, mas alguns usuários
podem não se identificar com o avatar que interagem com eles e dificultar no aprendizado do
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usuário. Seria válido a inserção da possibilidade de escolha do avatar (homem, mulher,
criança, negro, branco, pardo, asiático, etc) antes de iniciar as traduções. Para as pessoas com
baixa audição poderia ser implementado áudio para as traduções.
O aluno deficiente auditivo utiliza um aparelho e consegue escutar algo. No momento
em que ele participava do experimento ele não estava com a sua intérprete, mas os autores
conseguiram se comunicar e explicar o que deveria ser feito. Os autores explicaram que é
necessário selecionar um texto e apertar o “play” no software para começar a tradução e
dividiram a tela com o software e as perguntas baseadas nas heurísticas de Nielsen. Assim o
aluno começou a utilizar o software VLibras.
O aluno logo percebeu como era utilizado o programa e começou a utilizá-lo sem
grandes dificuldades. Na primeira leitura o avatar Caio estava se comunicando de forma
muito devagar, assim o aluno aumentou a velocidade da comunicação. Quando ele
selecionava um texto e o VLibras não identificava o aluno tentou arrastar o texto selecionado
e copiar (Ctrl+C) para fazer com que o programa funcionasse e dava certo na maioria das
vezes.
A primeira pergunta questionava se o software dava informações claras e rápidas
sobre o que está se passando com o sistema. O aluno respondeu: “Mais ou menos, era pra ser
sinais, não alfabeto. Mas dá pra entender”. Quando o aluno cita alfabeto, é em relação às
palavras que são desconhecidas pelo sistema e assim o avatar soletra essa palavra.
A segunda pergunta questionava se o sistema se comporta bem na tradução para
Libras. O aluno respondeu: “Mais ou menos, precisa melhorar com texto.” A terceira pergunta
faz menção a facilidade de uso do sistema e ele respondeu que estava fácil de usar. A questão
seguinte era: As palavras traduzidas condizem com o seu vocabulário em libras? Ele
respondeu: “Eu não entendi ‘condizem’, e Sim alguns sinais. Tirando sinal ‘bem’.” Os autores
perceberam que poderiam ter utilizado outra palavra e/ou formulado melhor a questão para
saber se a tradução feita pelo programa era semelhante ao que ele conhece e utiliza em Libras.
Embora o aluno não tenha respondido todo o questionário, os autores avaliaram o
tempo de utilização e as respostas acima citadas satisfatórias. A partir das observações
enquanto o aluno utilizava foi possível perceber que ele não teve dificuldade em utilizar as
ferramentas (notebook e o próprio software VLibras), porém foi possível perceber também
que a dificuldade estava em compreender a pergunta e a tradução feita pelo sistema, tanto que
ele repetia mais de uma vez algumas questões antes de responder.
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CONCLUSÕES
A necessidade de inovação na educação de pessoas deficientes é muito importante. As
áreas da informática podem trazer ferramentas com caminhos viáveis para uma diminuição da
exclusão digital dessas pessoas que apresentam algum tipo de deficiência.
A partir da avaliação do software VLibras e do relato da experiência de uso do software
por um aluno deficiente auditivo este trabalho objetiva contribuir tanto para literatura da
educação inclusiva quanto para os desenvolvedores avaliarem as observações feitas e
estudarem atualizações com os pontos mencionados pelos autores e pelo aluno.
O VLibras é um bom software e ajuda na tradução do português para Libras para os
usuários com deficiência ou não. Importante citar que no momento em que o aluno terminou a
experiência ele fez um sinal e saiu. Para entender o que ele quis dizer os autores utilizaram o
software testando as palavras: tchau e obrigado, esta que foi a palavra expressada pelo gesto
do aluno.
Como trabalhos futuros, os autores desejam aplicar a experiência com outros alunos do
próprio IF-Sertão Campus Petrolina e das escolas estaduais da cidade de Petrolina que
apresentam um grande número de alunos com deficiência auditiva. A fim de melhorar a
comunicabilidade de acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva
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RESUMO: Como a escola deve se posicionar diante do racismo? O presente trabalho discute
o papel da escola diante do racismo, expondo a experiência da Campanha de combate ao
racismo e a valorização da beleza e estética negra, uma intervenção pedagógica de combate
ao racismo ocorrido no Campus Santa Inês. A campanha consistiu em buscar as alunas que se
assumiam enquanto negras e levá-las a uma sessão de fotos a fim de valorizar sua beleza e
estética. As fotos foram expostas no Sarau Literário que ocorre anualmente no Instituto.
Como resultado alcançado, vê-se claramente mudanças de mentalidades e atitudes frente a
velhos preconceitos e estereótipos criados pela sociedade no que diz respeito às relações
étnico-raciais, ao respeito à diversidade e à elevação da dignidade e autoestima dos alunos e
alunas negras, que vêm assumindo o seu cabelo crespo como uma atitude política no
enfrentamento do racismo na escola ou fora dela.
Palavras–chave: Preconceito, Experiência, Discriminação

EDUCATE THE LOOK: the appreciation of beauty and aesthetic black as a way to
combat racism
ABSTRACT: As the school must stand on racism? This study discusses the role of the school
in front of racism, exposing the experience of campaign of combating racism and the
appreciation of beauty and black aesthetic, a pedagogical intervention to combat racism
happened at Campus Saint Agnes. The campaign was to get the students who assume
themselves while black and take them to a photo shoot in order to enhance their beauty and
aesthetics. The pictures were exhibited at the Literary Sarau which takes place annually at the
Institute. As a result achieved, we see clearly some changes in the minds and attitudes to old
prejudices and stereotypes established by society in regard to ethnic-racial relations, respect
for diversity and a elevation of the dignity and self-esteem of black students, that assume your
kinky hair as a political attitude in the face of racism in school or out of it.
KEYWORDS: Prejudice, Experience, Discrimination
INTRODUÇÃO

O que um professor deve fazer diante de uma situação de racismo? Como a escola deve
se posicionar diante do racismo? Calar-se, acomodar-se ou partir para a luta com a arma da
educação. Refletir sobre essas questões fazem parte da prática pedagógica. Por isso, esse
artigo tem o objetivo de pensar sobre o papel da escola diante do racismo, sob dois pontos de
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vista distintos: continuar propagando essa prática ou combatê-lo e, além disso, compartilhar
com a comunidade acadêmica uma experiência de combate ao racismo e valorização da
estética negra empreendida pelo campus Santa Inês.
É importante ressaltar que usamos aqui a categoria racismo, segundo Azoilda Trindade
(1994), como um campo fixo, como uma estratégia de dominação que visa perceber o outro
hierarquizando sua condição humana e de vida e tomando-o como o diferente de um modelo
dito “branco”, sendo que a condição humana e de vida desse outro é dada a partir da
proximidade como esse modelo, sendo relegado aos não-brancos(negro, índio, nordestino,
criança, mulher, velho) a condição de outro.
Edson Silva (2014) afirma que estamos inseridos atualmente num contexto em que
diversos grupos sociais buscam afirmar identidades, conquistar e ocupar espaços
sociopolíticos no Brasil. Diferentes expressões socioculturais passaram a ser reconhecidas e
respeitadas, o que vem exigindo discussões, formulações e implementação de políticas
públicas que respondam as demandas de direitos sociais específicos.
Como uma das resposta a essas demandas temos o artigo 26 acrescentado à LDB, que
exige que sejam repensadas as relações étnicos-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos
de ensino, condições específicas da educação oferecida pelas escolas, visando corrigir por
meio da educação distorções sociais, culturais e políticas que atingem a população
afrodescendente. Devemos destacar ainda os objetivos que devem ser alcançados por meio da
prática pedagógica, segundo as DCNS no que tange a Resolução nº 1, de 17 de junho 2004:
reconhecer e valorizar a “identidade, a história e a cultura dos afro-brasileiros; garantir o
reconhecimento e a igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado
da indígena, europeia e asiática”.
As práticas pedagógicas que visem alcançar esses objetivos devem contar com a
colaboração da comunidade, o apoio das universidades, a colaboração do Movimento Negro e
grupos culturais. Recentemente, no IFMA - Campus Santa Inês, passamos por atos de racismo
contra uma aluna que resolveu assumir a estética negra, ligada a seu cabelo. Esse episódio nos
levou (re)pensar as ações da escola de combate ao racismo.
Depois de discutirmos e refletirmos sobre o caso, resolvemos realizar uma ação que
vissasse não apenas combater esses atos de racismo, mas também elevar a auto estima dos
alunos negros da escola, pois compreendemos que é impossível lutar contra o racismo se não
ensinarmos nossas alunas e nossos alunos a reconhecerem a beleza da estética negra, dessa
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forma realizamos a Campanha de combate ao racismo e a valorização da beleza e estética
negra.
MATERIAL E MÉTODOS
A Campanha de combate ao racismo e a valorização da beleza e estética negra foi

uma intervenção pedagógica e prática com fins de discutir o preconceito racial e combater o
racismo no Campus Santa Inês. Ela tinha como pressuposto responder qualitativamente a
ofensas racistas acontecidas no campus.
Junto ao NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indiodescendentes) pensamos
uma série de ações a serem desenvolvidas durante o ano todo, tendo como primeira etapa a
valorização da beleza e estética negra.
Com esse pensamento, convidamos alunos e alunas de cabelos cacheados e que se
declarassem negros e negras para participar de um ensaio fotográfico que valorizassem sua
beleza e estética negras fenotipicamente. É importante destacarmos que, segundo Fátima
Oliveira (2004, p.57-58), no Brasil, a atual classificação racial do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) é a que é tomada como oficial desde 1991. Tal classificação tem
como diretriz, essencialmente, o fato de a coleta de dados se basear na autodeclaração. Ou
seja, a pessoa escolhe, de um rol de cinco itens (branco, preto, pardo, amarelo e indígena) em
qual deles se aloca. Como toda classificação racial é arbitrária e aceita não sem reservas, a do
IBGE não foge à regra, pois possui limitações desde 1940, quando coletou pela primeira vez o
"quesito cor". Sabendo-se que raça não é uma categoria biológica, todas as classificações
raciais, inevitavelmente, padecerão de limitações.
A despeito de todas as críticas, essa classificação se faz importante, pois nos revela
dados imprescendíveis para a compreensão da formação social brasileira. E, assim como a
classificação racial no Brasil se faz a partir do fenótipo, principalmente na cor da pele, assim
como ocorreu no campus, o racismo se dá pelas características físicas visíveis e não pela
ascendência genética.
Concordaram em participar do ensaio 36 (trinta e seis) alunas e 1 (um) aluno, sendo
autorizados por escritos, quando de menor idade, por seus pais. O ensaio ocorreu no dia 18 de
maio de 2016, das 8h às 12h, na cidade vizinha de Pindaré-mirim, na frente do engenho
central daquela cidade. O local foi escolhido devido ao valor histórico que ele enseja,pois
trata-se de um monumento histórico da cidade, que está sendo destruído pela má-conservação
e abandono do poder público. Isto é, a escolha do engenho traz duas reflexões para o ensaio:
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primeiro, o fato de ter sido ele construído e ficar em funcionado pela mão-de-obra negra e a
representatividade histórica e turística daquele local assim como uma aclamação para que ele
seja restaurado e se torne funcional para aquela cidade. Enfim, o Engenho é um símbolo de
resistência e de luta.
As fotos foram tiradas e tratadas por uma aluna do Curso Superior de Construção de
Edifícios. E foram apresentadas e expostas durante o Sarau Literário, que ocorreu no dia 9 de
junho deste ano. Juntamente com as fotos das alunas e aluno, foram exibidos os seus
depoimentos sobre como se sentiam com os seus cabelos crespos e cacheados. A aluna Alice
Alves (figura 1), do curso de Eletroeletrônica, por exemplo, assim se pronunciou: “Eu desejo
mostrar o quanto nós, negros, também somos lindos. E principalmente, eu desejo que as
meninas e os meninos se sintam bonitos e se sintam seguros com os seus cabelos, com a sua
raça e com a sua cor.”

Figura 1. Alice Alves, estudante do curso de Eletroeletrônica 2014, IFMA, 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil construiu um modelo de crescimento excludente, que deixou de fora do
sistema educacional milhares de brasileiros, principalmente negros e índios. Visando corrigir
esse cenário, em 2003, o governo federal promulgou a Lei 10.639/03 que objetiva a “Inserção
da História e cultura da África, africanos e dos afro-brasileiros e suas lutas no currículo da
educação básica”. A inclusão dessa temática no currículo oficial é um momento em que a
educação busca valorizar devidamente a história e cultura afro-brasileira, visando reparar
danos que se repetem há cinco séculos à sua identidade e seus direitos (BORGES, 2010).
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O Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no aspecto legal, uma postura
ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população afrodescendente
brasileira até hoje. O Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de1854, estabelecia que nas escolas
públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros
dependia da disponibilidade de professores. O Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878,
estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias foram
montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares.

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil buscou ser um país democrático,
e de iguais possibilidades para todos os seus cidadãos. Porém, ainda hoje vivemos situações
de contínuos atos de racismo e desvalorização intelectual e estética da população negra. Para
Borges (2010), no Brasil, predomina um ideário ético-racial que privilegia a brancura e
valoriza principalmente as raízes europeias de nossa história e cultura. Essa realidade cria
constantes tensões entre o padrão dominante e a estética e cultura negras.
Devemos debater a questão da inclusão da história e cultura afrobrasileira por meio da
perspectiva da inclusão. Murta (2004) afirma que dentro dos pressupostos de uma educação
inclusiva está previsto que se deve garantir o exercício coletivo do direito à cidadania
independente de gênero, origem socieconômica, escolaridade, opção sexual, religião, cor,
idade, raça e deficiência. Ou seja, entender, aceitar e respeitar as diferenças e valorizar a
pessoa humana independente de cor ou orientação sexual. Proporcionando assim mais do que
o acesso, mas as condições necessárias para a permanência e aceitação no espaço de ensino e
apredizagem, por meio do conhecimento da história e da cultura afro-brasileira.
No livro O espetáculo das raças, Lilia Moritz Schwarcz (1993) traça a história do
racismo no Brasil, nos levando a refletir sobre as políticas de branqueamento que foram
introduzidas no país no pós-abolição, ou seja, destacando que não houve políticas que
visassem inseririr a população “liberta” na sociedade brasiliera, o que ocorreram foram
políticas segregacionistas, que visavam acabar com a população negra e mestiça do país e, por
conseguinte, evitar a “degeneração” do Brasil. Desta maneira, observamos que a luta por
políticas de reparação é histórica e teve seu auge nas décadas de 1980, quando o Movimento
Negro Unificado e blocos afros como o Ilê Aiê, Araketu e o Acomambu da Bahia buscaram
maneiras de valorizar a cultura e a estética dos negros no Brasil, por meio de músicas, danças,
pinturas corporais, uso de cabelos afros e lutas por políticas de reparação.

Artigos

Ciências Humanas

13430

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Papel da Escola
Vemos, todos os dias, nos diversos veículos de comunicação, manifestações de racismo:
num jogo de futebol, o goleiro é xingado de macaco por um grupo de torcedores; nas redes
sociais, grupos xingam, sem nenhum motivo aparente, atrizes e jornalistas famosas; na
internet, uma garota negra é agredida verbalmete por aparecer com o namorado loiro; no
telejornal, aparece uma mulher exaltada dizendo que uma mulher negra é complexada porque
tem cabelo duro; no IFMA de Santa Inês em letras de forma em uma das portas do banheiro
feminino, uma série de ofensas direcionadas a uma aluna do Campus, entre elas, “cabelo de
bombril” e “macaca”. Os primeiros exemplos públicos, largamente noticiados e comentados,
parecem distantes da realidade, nem se acredita que existe gente ainda assim no mundo,
porém quando o acontecimento é assim tão próximo, uma manifestação de racismo tão
concreta com a palavra escrita, registrada e ainda dentro da escola, produz uma reflexão
sobre a própria prática pedagógica. Pois, a escola que deveria formar cidadãos mais críticos e
esclarecidos vê acontecer, em seu seio, as mais variadas formas de racismo.
E o que fazer diante dessa situação? Punir, afinal racismo é crime? Ou educar, na busca
de uma mudança de atitudes e mentalidades? Afinal, qual é o papel da escola diante de um
caso concreto de racismo, de desrespeito, de discriminação? Nesse caso, a escola não pode
omitir-se, mas rever suas práticas e propor uma discussão profunda a respeito do tema,
tomando para si o que é de sua responsabilidade.
Pesquisas envolvendo professores de diversas especialidades sobre o racismo mostram
que estes assumem a existência do preconceito racial na escola e mesmo se declarando sem
preconceitos, o conteúdo de seu discurso demonstrou o contrário. Além disso, declararam que
não receberam nenhuma formação ou orientação pedagógica sobre a questão racial no Brasil,
estando assim incapacitados para lidar com essa questão. Mas, mesmos os casos de racismo
estão tão evidentes na sociedade brasileira, verifica-se que as escolas públicas em geral não
realizam qualquer trabalho para a valorização do negro, a não ser escassamente no 20 de
novembro, dia da Consciência Negra. (TRINDADE, 1994)
Mesmo com as leis 10.639/03 (que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e
cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e
médio) e 12.711;12 (lei de cotas), os professores em geral não recebem em sua formação
acadêmica e nenhum preparo para lidar com a problemática da diversidade na sua prática
profissional. Aliada à falta de preparo, está a presença de materiais pedagógicos mal feitos ou
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equivocados, cheios de preconceitos, que fazem com que as escolas formem racistas em
potencial.
Azoilda Trindade (1994) afirma que racismo e ignorância caminham juntos e produzem
os estereótipos e as ideias pré-concebidas, sendo que não há preconceito racial que resista à
luz do conhecimento e do estudo objetivo. Sendo assim indispensável que os currículos e
abordagens escolares estejam isentos de qualquer conteúdo racista e que se incluam as
contribuições dos diversos grupos étnicos para a formação da nação e da cultura brasileiras e
se reflita porque essas contribuições foram silenciadas ao longo da história da educação
brasileira.
Superar o racismo é fundamental na atual sociedade brasileira e a educação constitui
uma maneira sólida para que isso aconteça. No entanto, Kabengele Munanga (2005, p.18), por
sua vez, acredita que não só o processo de educar é importante, mas a luta, pois ”o
preconceito é produto das culturas humanas que, em algumas sociedades, transformou-se em
arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros”.
Para nós, esse fato de racismo foi uma grande oportunidade para discutir a questão
racial e, por outro lado, ajudar a aluna discriminada para que ela possa assumir com orgulho
os atributos de sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente mostrada. Situação
flagrante para propor à escola uma campanha contra o racismo centrado nas teoria e prática
pedagógicas, a Campanha de combate ao racismo e a valorização da beleza e estética negra.
A Campanha
Com um viés claramente educativo, o projeto visou possibilitar a valorização da estética
e beleza negra dos alunos e alunas do Campus e assim proporcionar a desconstrução de
preconceitos.
Como resultado alcançado, vê-se claramente mudanças de mentalidades e atitudes
frente a velhos preconceitos e estereótipos criados pela sociedade no que diz respeito às
relações étnico-raciais no Brasil. Acreditamos que o preconceito quanto mais rápido é
combatido (na infância e adolescência), mais rapidamente poderemos construir sociedades
mais tolerantes, com respeito à diversidade e também com mais igualdade de oportunidades.
Essas mudanças também são sentidas na elevação da auto-estima de meninos e meninas
negras que assumem o seu cabelo crespo, se identificam no outro e se acham bonitos,
empoderados e capazes. Isso fica evidenciado pelo comentário da aluna Marcella Morena
(figura 2): “o fato de eu ter participado do projeto reforçou a minha auto-confiança e
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contribuiu significativamente para o meu empoderamento.”

Figura 2. Marcella Morena estudante do curso de Edificações 2016, IFMA, 2016.

O estudante do curso de Eletromecânica 2015, Pedro Renan, que também participou do
ensaio fotográfico, transpareceu seu orgulho por ser negro com a seguinte frase: “Meu cabelo
crespo, minha identidade, minha raiz.”
Além das manifestações de amor às origens afrodescendentes já citadas, Débora Santos,
estudante do curso de Eletromecânica 2014, também se manifestou com o seguinte
comentário: “Eu nasci para quebrar tabus. Meu cabelo é propositalmente bagunçado, eu o
amo assim.”
Nesse sentido, manter o cabelo crespo ou cacheado não é só um questão de moda ou
estética, mas é dizer basta a discriminação, de ser refém de uma estética “branca ” que diz que
o cabelo crespo é ruim e tem que alisar, é aceitar-se, é uma tomada de postura e de atitude, um
ato político, de assumir-se enquanto negro/a numa sociedade extremamente preconceituora e
é uma missão de si representar e representar toda uma cultura, a fim de influenciar a
identidade negra das futuras gerações.
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Figura 3. Produção, alunos, alunas e professoras participantes do Projeto Valorização a Beleza
Negra. IFMA, 2016.

CONCLUSÕES
O Projeto da Campanha de Valorização da Beleza e Estética Negra e Combate ao
Racismo(figura 3) contribuiu para o empoderamento e aceitação da identidade dos jovens do
IFMA – Campus Santa Inês. Contribuindo, assim, para desconstrução de paradigmas e
estereótipos, além da elevação da auto-estima dos participantes.
Essa iniciativa foi o ponto de partida para a criação de um projeto de extensão que tem o
intuito de contribuir para que outras comunidades escolares possam trabalhar o racismo
dentro da escola e alcançar uma escala maior de jovens e fazer com que haja o respeito às
diferenças.
Tratar sobre essas questões é de extrema importância para a uma transformação dessa
realidade, construindo uma pedagogia anti-racista que entenda que lutar contra o racismo é
dever de todas as disciplinas, para a reconstrução de discursos e práticas que levem
verdadeiramente a uma igualdade racial.
Projetos como esse devem ser trabalhados incansavelmente dentro das instituições de
ensino, tendo como principal objetivo o combate a qualquer prática racista. Por essa razão,
todos devem ser integrados a esse combate. A luta contra o racismo não pode ser uma
obrigação apenas dos negros, mas de todos e deve ter como trincheira principal a escola.
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RESUMO
A formação superior em Gastronomia na última década vem ganhando destaque entre outros
cursos de Tecnologia. Percebendo esse avanço, o presente trabalho tem como objetivo
conhecer as percepções dos egressos após sua formação tecnológica e as principais
expectativas de um chef recém formado no Estado de Alagoas. Para tanto, foi utilizado uma
metodologia quanti-qualitativa com a aplicação de questionários semiestruturados.
Participaram da pesquisa 40 % dos egressos do ano letivo de 2015 de uma Instituição
particular. A partir da pesquisa desenvolvida destacamos alguns pontos de grande relevância
acerca da formação superior em Gastronomia: em primeiro lugar, o curso apesar de ser
superior sofre grande influência dos modelos dos cursos técnicos profissionalizantes. Em
segundo lugar, a necessidade de uma maior integração entre teoria e prática, além disso,
percebemos que algumas instituições ainda deixam a desejar por não estarem totalmente
preparadas para a constituição de uma formação superior na área. Por fim, por compreender
que a construção acadêmica na área de Gastronomia ainda necessita de uma formação
continuada para os professores, acreditamos que há uma necessidade do desenvolvimento de
pesquisas sobre essas questões, para que a formação não fique restrita a uma formação
eminentemente técnica.
Palavras–chave: Gastronomia, Egressos, Formação Superior

GRADUATES FROM HIGHER EDUCATION IN GASTRONOMY:
KNOWING THEIR PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS
ABSTRACT:
The degree in Gastronomy in the last decade has been gaining prominence among others
Technological courses. Realizing this advance, this study aims to evaluate the perceptions of
graduates after their technological training and the main expectations of a new chef formed in
the State of Alagoas. To do so, we used a quantitative-qualitative methodology with the
application of semi-structured questionnaires. The participants were 40% of the graduates
from a particular institution in the year 2015. From the research carried, we highlight some
very important points about the degree in Gastronomy: first, despite being of higher education
level, the course is influenced by the models of vocational technical courses. Secondly, we
realized the need for greater integration of theory and practice, in addition to that, we noticed
that some institutions still fall short because they are not fully prepared for the establishment
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of higher education in the area. Finally, understanding that the academic construction in
Gastronomy area still needs a continuing education for teachers, leads us to believe that there
is a need for further research on these issues, so that this training does not remain restricted to
a merely technical education.
KEYWORDS: Gastronomy, Graduates, Higher Education

INTRODUÇÃO
A problematização desse estudo surge a partir de dois processos, o primeiro como
professores em formação da área da Gastronomia e o segundo como pesquisadores ao
perceber que essa formação superior é recente e vem se destacando cada vez mais na última
década, chamando a atenção de muitos profissionais de outras áreas de formação.
Tomando como referência a pesquisa de Miyazaki, (2006, p. 19) a formação superior
em Gastronomia no Brasil começa apenas em 1999, através da implantação dos seguintes
cursos:
a) Curso de Turismo (modalidade bacharelado) com Habilitação em Gastronomia na
Universidade do Sul de Santa Catarina - Florianópolis/SC;
b) Curso Superior de Formação Específica em Gastronomia (modalidade sequencial) na
Universidade Anhembi-Morumbi – São Paulo/SP;
c) Curso de Gastronomia (modalidade sequencial e Graduação) na Universidade do Vale
do Itajaí – Itajaí/SC.
Em Alagoas, a formação superior em Gastronomia iniciou-se apenas em 2012, através
da implantação do curso em uma instituição privada.

Até esse período o SENAC – Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial, através de suas escolas técnicas profissionalizantes
formavam técnicos nessa área e assumiam a formação professional de cozinheiros
Importante destacar que nosso Estado acompanhou esse processo assim como outros
Estados do Brasil, a partir da criação do SENAC através do Decreto 8621/46 e de diversas
reformas orientadas pelo Decreto-lei 6141/43 que instituiu a Lei Orgânica do Ensino
Comercial. Podemos notar que todas essas leis foram importantes para a reforma do ensino
profissional e, como as indústrias precisavam de trabalhadores, o sistema de ensino paralelo
ao oficial das escolas técnicas foram ganhando força,

pois o único objetivo, naquele

momento, era o de qualificar para as fábricas. Por um lado, nesse período, o SENAI atingia
os setores industriais, além dos relacionados a transportes e pesca, por outro lado, o SENAC,
buscava atender à demanda do comércio. (ROMANELLI, 2009).
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Segundo Miyazaki, (2006, p. 21) de 1999 a 2006 surgem 27 cursos superiors sendo
três Bacharelados e 24 de tecnologia e estavam assim distribuídos, ver tabela 1:
Tabela 01: Quantidade de Cursos Superiores em Gastronomia (1999-2006)
CURSOS SUPERIORES
0
3
3
15
6

REGIÃO
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL

Os Cursos da região Nordeste estavam distribuídos da seguinte forma: dois no Estado
de Pernambuco e um na Bahia; na região Centro-oeste encontravam-se um em Goiás e dois
no Mato Grosso; já na região Sudeste concentravam a grande maioria, quinze cursos sendo
um no Espirito Santo, um em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro e 11 em São Paulo. Por
fim, na região Sul encontravam-se seis, um no Paraná e cinco em Santa Catarina. Importante
destacar que desses cursos de Graduação em Gastronomia, apenas dois eram oferecidos em
Instituições Públicas até o ano de 2006, ofertado um pela Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL em Florianópolis SC e a outra pela Universidade Rural de Pernambuco
UFRPE, que implantou o curso em 2005. (MIYAZAKI, 2006)
Porém, percebemos que nos últimos dez anos houve um grande avanço nesse cenário,
hoje temos mais de 200 cursos espalhados por todas as regiões do Brasil, além disso,
percebemos que a formação unicamente técnica não está sendo suficiente para este setor.
Muitos livros, produções cientificas, cadernos de receitas, jornais e revistas especializadas
vem ganhando espaço nas mais diversas mídias, há também uma variedade de programas
televisivos que enfatizam a arte e a ciência gastronômica.
Nesse sentido, precisamos ressaltar a riqueza gastronômica representada por nosso
país e em especial pelo Estado de Alagoas. Destacamos inclusive, que o Turismo é um dos
carros chefes da nossa economia principalmente pelas belezas naturais e a gastronomia do
estado. Alagoas está localizado na Região Nordeste, a área territorial do Estado é de
27.778,51 km2, equivalente a 1,8% da Região Nordeste, tendo como limites os Estados de
Pernambuco, Sergipe e Bahia. Nosso Estado é formado por 102 municípios, subdivididos em
três regiões: Leste, Agreste e Sertão Alagoano.
Corroborando com Furtado (2004) a Gastronomia como um atrativo de uma
determinada região deve ser explorada do ponto de vista turístico, pois apresenta novas
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possibilidades ajudando a conhecer e a se apropriar daquela localidade. Nessa perspectiva
entendemos que “a alimentação é um elemento cultural do cotidiano das pessoas e, por isso,
está fortemente enraizada em suas vidas. Ela pode inclusive, ser considerado o elemento mais
persistente no processo de aculturação dos povos.” (FAGLIARI, 2005, p. 4).
Percebendo essa especificidade e o avanço desse setor no nosso Estado, exigindo cada
vez mais uma qualificação com excelência, especialmente pelo avanço tecnológico que esse
cenário aponta, o presente trabalho tem como objetivo conhecer as expectativas dos egressos
após sua formação superior em Gastronomia e as principais percepções de um profissional
recém-formado no nosso Estado.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada na presente pesquisa foi de natureza quanti-qualitativa,
através da aplicação de questionários semiestruturados.
Optamos por realizar questionários semiestruturados, pois segundo Lakatos (1991) e
Lüdke e André (1986), os instrumentos semiestruturados são aqueles que apresentam um
número de questões pré-definidas que possibilitem uma maior expressão acerca da temática
investigada. Para os autores, essa técnica dá liberdade ao entrevistador e possibilita surgir
novos questionamentos, o que poderá ocasionar uma melhor compreensão do objeto em
questão.
Participaram da pesquisa 40% de egressos, cuja conclusão se deu entre os semestres
letivos de 2015.1 e 2015.2 de uma instituição particular do Estado de Alagoas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apontam para diversos elementos importantes quanto ao término do
curso, nesse sentido, organizamos os dados em duas categorias de análise.
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Categoria 1 - Processo Formativo
Os egressos destacaram como pontos fortes:
a) A troca de conhecimentos e a possibilidade de crescimento na área;
b) A habilidade técnica do professor.
Os egressos, em sua maioria, destacaram na pesquisa que ao concluírem o curso não
se sentiam preparados totalmente para o mercado. Segundo eles, três fatores contribuíram
para esse sentimento:
1. Curso com pouca duração e com mais necessidades de aulas prática;
2. Deficiência estrutural dos laboratórios;
3. Insuficiência de equipamentos e insumos para atender a demanda das aulas.
Importante destacar que foi apenas no ano de 2010 que o Ministério da Educação e
Cultura (MEC), em conjunto com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC) publicou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, passando a ser a
referência para criação e avaliação dos cursos de tecnologia.
O presente documento exibe a seguinte definição:
O tecnólogo em Gastronomia concebe, planeja, gerencia e operacionaliza
produções culinárias, atuando nas diferentes fases dos serviços de
alimentação, considerando os aspectos culturais, econômicos e sociais.
Empresas de hospedagem, restaurantes, clubes, catering, bufês, entre outras,
são possibilidades de locais de atuação deste profissional. O domínio da
história dos alimentos, da cultura dos diversos países e da ciência dos
ingredientes, além da criatividade e atenção à qualidade são essenciais nesta
profissão, em que o alimento é uma arte (BRASIL, 2010, p. 44).

Segundo as autoras Rubim e Rejowski (2013, p. 170) sobre essa questão afirmam que
Pode-se afirmar que os cursos de graduação em tecnologia são cursos
regulares de educação superior, com foco no domínio e na aplicação de
conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas específicas de
conhecimento relacionado a uma ou mais áreas profissionais. São cursos de
curta duração, que visam formar profissionais para atender a campos
específicos do mercado de trabalho. O profissional formado recebe a
denominação de Tecnólogo e pode dar continuidade ao ensino, cursando a
pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, como todos os outros cursos de
graduação.
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Por outro lado, por se tratar de uma formação superior com menos tempo de duração
também tem seu lado negativo, os egressos, em sua maioria, destacaram isso na pesquisa e
que ao concluírem o curso não se sentem preparados totalmente para o mercado.
Os egressos também destacaram a necessidade de continuar estudando, e cerca de 80%
dos participantes da pesquisa, já estão cursando a pós-graduação ou já buscaram cursos de
aperfeiçoamento nas mais diversas áreas da Gastronomia.

Categoria 2 – Motivações Pessoais e Profissionais
O perfil dos egressos dessa pesquisa é formado por 62% do sexo feminino e 38% são do
sexo masculino, com idade entre 20 e 60 anos.
Gráfico 1: Perfil dos egressos

Desses egressos destacamos os seguintes aspectos:
a) Os do gênero masculino, na sua maioria, já trabalham na área.
b) Os do gênero feminino, na sua maioria, já possuem outro curso superior.
c) Apenas 18% dos egressos tem pretensão de seguir a docência

Artigos

Ciências Humanas

13441

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Gráfico 2: Motivações profissionais

Desses egressos, 90% desejam abrir seu próprio negócio. Importante destacar ainda,
que mesmo aqueles com outra formação, também apresentaram esse desejo.
CONCLUSÕES
A partir da pesquisa desenvolvida destacamos alguns pontos de grande relevância
acerca da formação superior em Gastronomia: em primeiro lugar, o curso apesar de ser
superior sofre grande influência dos modelos dos cursos técnicos profissionalizantes. Essa
observação também foi destacada por Miyazaki, (2006, p.99). quando afirma que “a
Gastronomia, como curso superior, carrega a influência do modelo de universidade
napoleônica da profissionalização”.
Em segundo lugar, embora “identifica-se o esforço do corpo docente em repensar a
proposta pedagógica do curso coletivamente, buscando maior integração entre teoria e
prática” (MIYAZAKI, 2006, p.100) percebemos que algumas instituições ainda deixam a
desejar por não estarem totalmente preparadas para a constituição de uma formação superior
na área.
Por fim, por compreender que a construção acadêmica na área de Gastronomia é
recente e ainda é frágil a formação continuada de professors, acreditamos que há uma
necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre essas questões, como bem identificou os
diversos pesquisadores, pois é necessário pensarmos em outras questões voltadas para essa
formação para além de uma formação eminentemente técnica.
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RESUMO: A oferta de ensino de qualidade é a base para a formação de profissionais
qualificados e capazes de suprir as demandas do mercado de trabalho. Com isso, sob a
intenção de sugerir melhorias às práticas educacionais, o trabalho teve o objetivo de verificar
o perfil profissional dos egressos do curso de tecnologia em Construção de Edifícios do IFPBCampus Monteiro e sua percepção sobre o processo de formação. Para coletar os dados, foi
utilizado um questionário já validado, que avaliou a atuação dos egressos no mercado de
trabalho e a percepção dos mesmos com relação ao curso de formação. Um total de 21
egressos participaram do estudo, entre seis meses e 2,5 anos de formados. Como resultado,
verificou-se que 52,3% classificaram o mercado de trabalho como bom ou muito bom, mas
apenas 33,3% estavam trabalhando na sua área de formação. Ao analisar a renda antes e após
formação, pôde-se perceber que os egressos melhoraram de forma significativa a renda
mensal (p=0,001). Com relação ao curso, 71,4% afirmaram que o recomendariam para outras
pessoas e 90,5% qualificaram o corpo docente como bom ou ótimo. Quando questionados
sobre a formação, 75,9% afirmaram que o curso oferece formação necessária ou com
diferenciais que melhor capacitam para o mercado, sendo a relação entre teoria e prática a
principal dificuldade enfrentada durante o curso, relatada por 52,4% dos participantes. Com
isso, conclui-se que os egressos indicam e avaliam bem o curso, porém percebe-se uma
dificuldade de inserção do recém formado no mercado de trabalho.
Palavras–chave: egressos, mercado de trabalho, educação

GRADUATES OF THE TECHNOLOGY COURSE IN BUILDING
CONSTRUCTION: PROFESSIONAL PROFILE AND PROCESS OF
FORMATION ANALYSIS
ABSTRACT: The offer of educational quality is the basis for the formation of qualified
professionals able to meet the demands of the labor market. Thus, under the intention to
suggest improvements to educational practice, the present study aimed to verify the
professional profile of graduates from the technology course in Construction of Buildings of
the IFPB - Campus Monteiro and their perception about the formation process. To collect
data, we used a questionnaire already validated, which evaluated the performance of
graduates in the labor market and their perception about the formation in the course. A total of
21 graduates participated in the study between six months and 2.5 years of graduation. As a
result, it was found that 52.3% rated the labor market as good or very good, but only 33.3%
were working in their area of formation. When analyzing the income before and after training,
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it could be seen that the graduates have significantly improved the monthly income (p =
0.001). Regarding the course, 71.4% said that recommended to others and 90.5% qualified the
professors as good or excellent. When they were asked about the formation, 75.9% said that
the course provides the necessary formation or with differentials that enable better for the job
market, and the relationship between theory and practice was the main difficulty faced during
the course, reported by 52.4% of participants. Thus, it is concluded that the graduates indicate
and evaluate the course positively, but we can see a difficulty in the insertion of the new
formed in the labor market.
KEYWORDS: graduates, labor market, education
INTRODUÇÃO
A internacionalização das relações econômicas, a partir da década de 80, contribuiu para
uma mudança efetiva na formação profissional. Com o desenvolvimento tecnológico, pessoas
cada vez mais qualificadas são exigidas e os cursos de tecnologia se tornaram uma resposta
efetiva para essa necessidade (BRASIL, 2001). De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o Brasil passou a adequar as questões
educacionais com as diferentes formas de trabalho, ciência e tecnologia, migrando para uma
crescente aptidão à vida produtiva.
Um dos avanços desta integração são os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFET’s), caracterizados por serem instituições de ensino superior, básico e
profissional, especializados na oferta de educação tecnológica (BRASIL, 2008). Diante desse
cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus
Monteiro, disponibiliza na região do cariri paraibano, o curso de Tecnologia em Construção
de Edifícios. Este curso foi criado para atender a demanda da região no setor da construção,
que está em crescente desenvolvimento.
Entretanto, tão importante quanto a presença de cursos tecnológicos é o
acompanhamento dos seus egressos, que são fontes de informações gerenciais. Esta prática
possibilita a avaliação dos cursos e consequentemente auxilia na reorganização do ensino.
Permitindo assim tomadas de decisões sobre arranjos didáticos pedagógicos e sobre
programas para o desenvolvimento da identidade profissional, com enfoque no atual mercado
de trabalho (LOUSADA; MARTINS, 2005; REGIO et al., 2014).
A melhoria na qualidade do ensino depende da obtenção de informações sobre o
desempenho da instituição e quando não existe um acompanhamento dos egressos, torna-se
impossível verificar se o curso cumpre um papel de excelência na formação destes alunos
(LOUSADA; MARTINS, 2005). Assim, para contribuir com o melhoramento da instituição, é
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de suma importância verificar a trajetória profissional e a percepção sobre o curso dos
egressos Tecnólogos em Construção de Edifícios formados pelo IFPB- Campus Monteiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo é classificado como descritivo, de campo, com dados de natureza
quantitativa e qualitativa, adotando como estratégia de coleta de dados um questionário.
Inicialmente foi realizado um levantamento interno no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Monteiro, contemplando informações sobre os
egressos do curso de tecnologia em Construção de Edifícios, sendo verificado que um total de
cinco turmas já finalizaram o curso, nos períodos 2013.1, 2013.2, 2014.1, 2014.2 e 2015.1,
totalizando 33 alunos concluintes.
O universo do estudo foi constituído pelos egressos do curso de tecnologia em
Construção de Edifícios do IFPB – Campus Monteiro e a amostra correspondeu à totalidade
do universo do estudo. Os critérios de inclusão da amostragem foram: egressos formados há
pelo menos seis meses e que estavam de acordo em participar da pesquisa por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão da
amostra foram: alunos que não receberam o certificado de conclusão do curso e alunos que se
negaram a participar da pesquisa.
O instrumento de coleta dos dados utilizado foi um questionário já validado, criado por
Warmling (2011), com perguntas objetivas e dissertativas, o qual aborda o perfil dos egressos,
a atuação dos graduados no mercado de trabalho, além da percepção dos mesmos com relação
ao curso de formação. Para ser utilizado no presente estudo, o instrumento foi adaptado ao
contexto do curso de tecnologia em Construção de Edifícios, sendo acrescentadas perguntas
relacionadas com renda mensal. Antes de iniciar a pesquisa, foi realizada a aplicação de um
questionário piloto, com 10% dos egressos, com a finalidade de verificar a clareza e
aplicabilidade das questões propostas e validar o instrumento de coleta de dados adaptado.
A pesquisa só teve início após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa
(CEP) do IFPB, sob parecer de número 1.014.661. Assim, os indivíduos participantes do
estudo que se enquadravam nos critérios de elegibilidade receberam um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que descrevia de forma sucinta e acessível a
proposta do projeto e o papel a ser desempenhado pelos mesmos durante o estudo. Esta
pesquisa seguiu os preceitos éticos contemplados na Resolução CNS nº 466/12.
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Ao finalizar a aplicação do questionário, os dados obtidos foram tabulados em planilha
eletrônica do Excel 2013 e transferidos para o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) – versão 18.0. Em seguida foi realizada uma análise descritiva, com também
foi utilizado o teste Wilcoxon Signed Rank para análise não paramétrica e comparação
intragrupo. O nível de significância considerado foi de 5% (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 28 egressos apresentava mais de seis meses de formados e destes, sete
foram excluídos do estudo por não concordar em participar. Com isso, a amostra final foi
composta por 21 egressos do curso de tecnologia em Construção de Edifícios do IFPB –
Campus Monteiro.
Dados sociodemográficos
Quanto ao perfil sociodemográfico dos egressos, 57,1% são do gênero masculino
(n=12) e 42,9% são do gênero feminino (n=09). A idade dos participantes variou de 22 a 40
anos, com média de 27,05 anos e desvio padrão de ±5,00 (Tabela 1).
Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes e distribuição quanto ao período de
formação (n=21). IFPB, 2016.
Variáveis
Categorias
Dados coletados
Gênero
Feminino
09 (42,9%)
Masculino
12 (57,1%)
Média de idade (desviopadrão)
Período de formação
2013.1
2013.2
2014.1
2014.2
2015.1

27,05 anos (±5,00)
02 (9,5%)
09 (42,9%)
05 (23,8%)
04 (19,0%)
01 (4,8%)

A renda por mês dos participantes, durante o período da graduação, era de até 01 salário
mínimo para 71,4% dos egressos (n=15). Após formados, verificou-se uma mudança nesse
perfil e a maioria, 76,2%, passou a receber mensalmente acima de 01 salário mínimo (n=16).
Sendo essa diferença estatisticamente significante (p=0,01) (Tabela 2). Quando questionados
se o curso de tecnologia em construção de edifícios contribuiu para o aumento do salário,
57,1% responderam que sim (n=12) e 42,9% afirmaram que não (n=9).
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Tabela 2. Renda dos participantes em salários mínimos antes e após formação (n=21). IFPB,
2016.
Renda familiar
Até 1 salário mínimo (R$ 880,00)
De 1 a 2 salários mínimos (R$ 880,00 a R$ 1.760,00)
De 2 a 3 salários mínimos (R$ 1.760,00 a R$ 2.640,00)
De 3 a 6 salários mínimos (R$ 2.364,00 a R$ 4.728,00)
De 6 a 9 salários mínimos (R$ 4.728,00 a R$ 7.092,00)

Antes de
formados
15 (71,4%)
04 (19,0%)
01 (4,8%)
01 (4,8%)

Após
Valor
formados
p*
05 (23,8%)
10 (47,6%) 0,001
02 (9,5%)
03 (14,3%)
01 (4,8%)

de

* Teste de Wilcoxon Signed Rank: diferenças consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05.

Área de atuação profissional
Após verificado o perfil dos participantes, foi dado início a questionamentos
relacionados à área de atuação profissional dos egressos. Ao serem questionados se
trabalhavam desempenhando algum papel na área de formação, apenas 33,3% afirmaram que
sim (n=7). Quando verificada especificamente a função exercida, os participantes estavam
distribuídos da seguinte maneira: gerente de estoque ou almoxarife (n=1), estagiário em
escritório de arquitetura (n=1), proprietário de escritório de arquitetura e designer de
interiores (n=1), fiscal de obras (n=2), auxiliar de engenharia (n=1) e professor de curso
técnico (n=1) (Tabela 3).
Diante destas respostas, percebe-se que os profissionais estão adequadamente inseridos
na área de atuação, uma vez que o catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia do
Ministério da Educação apresenta como atribuições dos tecnólogos em Construção de
Edifícios: gerenciar e planejar a execução de obras; orientar, fiscalizar e acompanhar o
cronograma de execução das obras; gerenciar resíduos; realizar restauração e manutenção de
edificações; atuar na comercialização; e gerenciar a logística de materiais de construção
(BRASIL, 2010).
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Tabela 3. Área de atuação profissional (n=21). IFPB, 2016.
Questionamentos
Categorias
Você trabalha na sua Sim
área
de
formação Não
(tecnólogo
em
Construção
de
Edifícios)?

Dados coletados
07 (33,3%)
14 (66,7%)

Qual especificamente é Não trabalha
06 (28,6%)
a função do seu Não trabalha na área de formação
08 (38,1%)
trabalho?
Gerente de estoque ou almoxarife
01 (4,8%)
Estagiário em escritório de arquitetura
01 (4,8%)
Proprietário de escritório de arquitetura e 01 (4,8%)
designer de interiores
Fiscal de obras
02 (9,5%)
Auxiliar de engenharia
01 (4,8%)
Professor de curso técnico
01 (4,8%)
Mesmo com apenas 33,3% dos egressos exercendo alguma função relacionada com a
área de formação, ao avaliar a percepção dos participantes do estudo sobre o mercado de
trabalho para os profissionais tecnólogos em Construção de Edifícios, 52,3% responderam
que o mercado de trabalho era bom/acessível ou muito bom/em expansão (Tabela 4). Estes
dados diferem dos encontrados no estudo de Warmiling (2011), que investigou a percepção
dos egressos do curso de Ciências Contábeis, sendo verificado que a maioria atua na área de
formação e que 45,0% consideram que a profissão possui um excelente mercado de trabalho.
Tabela 4. Avaliação dos egressos quanto ao mercado de trabalho (n=21). IFPB, 2016.
Questionamento
Categorias
Dados coletados
Como você avalia o Muito bom - em expansão
04 (19,0%)
mercado de trabalho Bom – acessível
07 (33,3%)
para os profissionais Muito competitivo – com pouco espaço para 08 (38,1%)
tecnólogos
em novos tecnólogos
Construção
de Ruim – pois há grande oferta de profissionais na 02 (9,5%)
Edifícios?
área
Saturado – sem espaço para novos profissionais
Percepção dos egressos em relação ao curso de tecnologia em Construção de Edifícios
Dando continuidade ao estudo, os participantes da pesquisa também responderam
perguntas relacionadas ao curso de tecnologia em Construção de Edifícios do IFPB – Campus
Monteiro. O primeiro questionamento verificou o motivo de escolha do curso e a maioria,
61,9%, atribuiu a escolha ao excelente mercado de trabalho ou a sua realização pessoal
(Tabela 5).
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Tabela 5. Avaliação dos egressos quanto ao motivo de escolha do curso
Construção de Edifícios (n=21). IFPB, 2016.
Questionamento
Categorias
Inicialmente o que te Excelente mercado de trabalho
levou a optar pelo curso Realização pessoal
de
tecnologia
em Prestar concurso público
Construção
de Influência familiar
Edifícios?
Estabilidade na profissão
Melhorar de função
Melhor opção dentre os oferecidos na região
Único curso na região na área de construção

de tecnologia em
Dados coletados
07 (33,3%)
06 (28,6%)
01 (4,8%)
02 (9,5%)
02 (9,5%)
01 (4,8%)
01 (4,8%)
01 (4,8%)

Em seguida, quando os participantes foram questionados se recomendariam o curso de
tecnologia em Construção de Edifícios para outra pessoa, 71,4% afirmaram que sim (n=15) e
28,6% responderam que não (n=06). Para melhor compreender esta percepção, os egressos
avaliaram a infraestrutura do curso, os recursos tecnológicos, o corpo docente, a integração
aluno e professor e a qualidade da sua formação.
Com relação à infraestrutura do curso de tecnologia em Construção de Edifícios, 66,6%
afirmaram que o curso apresenta uma ótima, boa ou satisfatória infraestrutura e 33,3%
classificaram como regular ou ruim. Ao verificar a percepção dos formados sobre os recursos
tecnológicos existentes, a maioria, 71,4%, classificou como satisfatório, bom ou ótimo
(Tabela 6).
Ao avaliar a opinião dos egressos sobre a qualificação do corpo docente do curso,
verificou-se que 90,5% dos participantes classificaram a qualificação dos professors como
boa ou ótima e nenhum participante respondeu como regular ou ruim. Quando questionados
sobre a integração dos alunos com os docentes durante o curso, 57,1% dos egressos
afirmaram que a relação era ótima, 38,1% classificaram como boa e apenas 4,8% afirmou ser
satisfatória. Nenhum aluno classificou a relação como regular ou ruim (Tabela 6).
Analisando a percepção dos egressos quanto a sua formação, verificou-se que a maioria,
75,9%, afirmou que o curso oferece a formação necessária ou com diferenciais que melhor
capacitam para o mercado de trabalho. Entretanto, 57,2% revelaram que ao concluir o curso
se sentiram inseguros ou com pouca segurança para atuar sozinho no mercado de trabalho
(Tabela 6).
Por fim, buscando identificar as principais dificuldades encontradas pelos alunos
durante a graduação, 52,4% identificaram a falta de relação entre a teoria e a prática como a
maior dificuldade, seguido da falta de experiência profissional (33,3%) e da falta de
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conhecimentos técnicos (14,3%). Ressaltando-se que a carência na qualidade do ensino não
foi relatada como dificuldade por nenhum dos participantes (Tabela 6).
Tabela 6. Avaliação dos egressos quanto à infraestrutura do curso, ao corpo docente e a sua
formação no curso de tecnologia em Construção de Edifícios (n=21). IFPB, 2016.
Questionamentos
Categorias
Dados coletados
Qual sua opinião sobre Ótima
02 (9,5%)
a
infraestrutura Boa
07 (33,3%)
apresentada pelo curso Satisfatória
05 (23,8%)
durante
a
sua Regular
04 (19,0%)
graduação?
Ruim
03 (14,3%)
Classifique os recursos Ótimo
02 (9,5%)
tecnológicos utilizados Bom
07 (33,3%)
no curso durante a sua Satisfatório
06 (28,6%)
graduação
Regular
03 (14,3%)
Ruim
03 (14,3%)
Classifique
a Ótima
09 (42,9%)
qualificação do corpo Boa
10 (47,6%)
docente
do
curso Satisfatória
02 (9,5%)
durante a sua graduação Regular
Ruim
Classifique a integração Ótima
12 (57,1%)
entre o aluno e o Boa
08 (38,1%)
professor durante a sua Satisfatória
01 (4,8%)
graduação
Regular
Ruim
Considerando
a Oferece formação adequada e possui diferenciais 03 (14,3%)
formação
acadêmica que melhor capacitam para o mercado de
que você recebeu na trabalho
Instituição
e
as Oferece a formação necessária para o mercado 13 (61,6%)
necessidades
do de trabalho
mercado de trabalho, Oferece formação parcialmente adequada para o 03 (14,3%)
qual sua opinião sobre mercado de trabalho
o curso?
Oferece formação inferior a exigida pelo 01 (4,8%)
mercado de trabalho
Oferece formação inadequada para o mercado de 01 (4,8%)
trabalho
Quando concluiu o Seguro e bem capacitado para atuar sozinho no 04 (19,0%)
curso,
diante
dos mercado de trabalho
conhecimentos
Seguro para atuar sozinho no mercado de 05 (23,8%)
adquiridos você se trabalho
sentiu?
Pouco seguro para atuar sozinho no mercado de 09 (42,9%)
trabalho
Inseguro para atuar sozinho no mercado de 03 (14,3%)
trabalho
Incapaz para atuar sozinho no mercado de trabalho
Qual
a
maior Falta de experiência profissional
07 (33,3%)
dificuldade encontrada Falta de conhecimentos teóricos
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durante sua graduação?

Falta de conhecimentos técnicos
Relacionar a teoria com a prática
Carência na qualidade de ensino recebida

03 (14,3%)
11 (52,4%)
-

CONCLUSÕES
Ao finalizar o estudo, pôde-se verificar que um número pouco expressivo de egressos
estava trabalhando na sua área de formação e que mesmo diante desse contexto, a maioria
classificou o mercado de trabalho nessa área de forma positiva. Este contraste pode ser melhor
compreendido quando se considera o tempo de formado dos participantes da pesquisa, uma
vez que esse período variou apenas de seis meses a menos de três anos.
Com isso, torna-se importante a realização de estudos longitudinais que acompanhem os
egressos do curso de tecnologia em Construção de Edifícios para melhor analisar a sua
trajetória profissional.
Em relação ao curso de tecnologia em Construção de Edifícios, verificou-se que os
participantes estavam satisfeitos com a infraestrutura, o corpo docente e a qualidade da
formação oferecida, sendo a relação entre a teoria com a prática, o aspecto que poderia ser
melhor trabalhado na instituição.
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RESUMO: O artigo analisa o enfoque sociológico dado aos conflitos socioambientais e o

atual modelo de desenvolvimento. Para tanto, foi feito um estudo acerca do movimento por
justiça ambiental que relaciona problemas ambientais e desigualdades sociais como
originadas de um modelo de desenvolvimento injusto, onde os danos ambientais negativos
recaem, em sua maioria, para as populações mais pobres e discriminadas. Este enfoque
trazido pelo movimento diferencia-se dos tradicionais estudos ecológicos sobre escassez de
recursos naturais, haja vista analisar o meio ambiente, não apenas em termos de preservação,
mais também de distribuição e justiça. Na primeira parte do artigo conceituou-se o termo
(in)justiça ambiental e a origem do movimento, através de autores da sociologia ambiental,
ecologia política e economia ecológica. Em um segundo momento, estudou-se os conflitos
ambientais como forma de injustiça socioambiental, sendo destacados alguns casos de
conflitos no Brasil através de gráficos e dados do relatório de desenvolvimento humano de
2011. Na terceira parte analisou-se o modelo de desenvolvimento brasileiro com ênfase nos
termos desenvolvimento e crescimento. Finaliza-se com o enfoque sociológico do movimento
por justiça ambiental e o modelo de desenvolvimento brasileiro, percebe-se que, no Brasil, há
um número elevado de conflitos ambientais sobre populações pobres e discriminadas, o que
pode se pensar ser fruto de uma política de desenvolvimento mais voltada ao crescimento
econômico, visto que há uma compensação financeira na solução dos conflitos, negociando
cultura e modo de viver dessas populações.
Palavras–chave: Conflitos sociambientais, Injustiça ambiental, Desenvolvimento

SOCIOLOGICAL FOCUS OF CONFLICT AND ENVIRONMENTAL
MOVEMENT FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE
ABSTRACT: The article analyzes the sociological focus given to the conflicts
socioenvironmental and the current development model. For so much, it was made a study
concerning the movement for environmental justice that it relates environmental problems
and social inequalities as originated of a model of unjust development, where the negative
environmental damages relapse, in his majority, for the poorest populations and
discriminated. This focus brought by the movement differs of the traditional ecological
studies about shortage of natural resources, have seen to analyze the environment, not just in
preservation terms, also of distribution and justice. In the first part of the article the term was
considered environmental justice and the origin of the movement, through authors of the
environmental sociology, political ecology and ecological economy. In a second moment, it
was studied the environmental conflicts as form of injustice socioenvironmental, being
outstanding some cases of conflicts in Brazil through graphs and data of the report of human
development of 2011. In the third part the model of Brazilian development was analyzed with
emphasis of the terms development and growth. She conclude with the sociological focus of
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the movement for environmental justice and the model of Brazilian development, it is noticed
that, in Brazil, there is a high number of environmental conflicts on poor populations and
discriminated, the one that can be thought be fruit of a development politics more returned to
the economical growth, because there is a financial compensation in the solution of the
conflicts, negotiating culture and way of living of those populations.
KEYWORDS: socioenvironmental conflicts; environmental injustice, Development

INTRODUÇÃO
No contexto atual, as pesquisas sobre a temática ambiental têm sido crescentes e a
preocupação com a escassez dos recursos naturais se tornou tema principal nas políticas
ambientais. A crise ambiental contemporânea e a atual conjuntura econômica globalizada de
desigualdade em nosso país vem intensificando as discussões e a percepção pública para
além da problemática da escassez de recursos naturais, analisando os efeitos das políticas de
desenvolvimento das sociedades modernas sobre grupos sociais e ecossistemas, relacionando,
assim, questões ambientais e sociais.
Emerge um consenso crescente acerca da insustentabilidade do atual modelo de
desenvolvimento com padrões de produção e consumo que ocasionam conseqüências
negativas para parte da população, o que originou o movimento por Justiça ambiental.
O presente artigo abordou o enfoque sociológico dos conflitos socioambientais e o
modelo de desenvolvimento brasileiro. Para tanto, foi dado ênfase no movimento por justiça
ambiental que entende os inúmeros problemas ambientais e desigualdades sociais com origem
em um modelo de desenvolvimento injusto, derivados do antagonismo profundo entre
Economia e Meio Ambiente, recaindo os danos, em sua maioria, sobre as populações mais
pobres e discriminadas.
Referenciais teóricos e empíricos do campo da sociologia ambiental, economia
ecológica e ecologia política foram utilizados para explicar a temática do artigo. Foram
analisados dados relacionados aos conflitos ambientais dispostos no sítio da Rede Brasileira
de Justiça Ambiental e no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH/2011) para embasar
considerações acerca do enfoque sociológico dos conflitos sociais e da política de
desenvolvimento brasileira.
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Considerações acerca do movimento por Justiça Ambiental
O conceito de Justiça ambiental tem origem em movimentos sociais, sendo mais
comum seu uso nas ciências sociais, economia política e economia ecológica. No Brasil e
principalmente na área jurídica, o tema é ainda incipiente e de difícil compreensão.
Selene Herculano (2000) destaca que o conceito de Justiça Ambiental teve sua origem
a partir de uma luta iniciada por um movimento negro nos Estados unidos, no final da década
de 1970, que constatou a concentração de depósitos de lixo tóxico de indústrias poluentes nas
áreas habitadas pela população pobre e negra. O movimento chamado de início de racismo
ambiental deu visibilidade à relação existente entre degradação ambiental e injustiça social.
Todavia, não apenas os negros são o alvo da prática de localização dos depósitos de resíduos
perigosos e de incineradores, os povos indígenas e comunidades de classe social baixa
também são acometidas pelos efeitos nocivos. Por Justiça Ambiental entenda-se o conjunto de
princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional
das consequências ambientais negativas.
Na análise dos conceito citado, percebe-se que Justiça ambiental é a distribuição
igualitária dos riscos ambientais para que as populações, independentemente de sua raça, cor,
origem ou renda, não suportem os danos ambientais mais do que outras. Expressa, assim,
igualdade, equidade, respeito à dignidade da pessoa humana, busca por transformação, por
uma situação mais justa.
O termo justiça ambiental trata a questão ambiental além da problemática da escassez
de recursos naturais, dando um novo enfoque à questão ambiental, que começa a ser pensada
em termos de distribuição e de justiça. Compartilham deste entendimento Cenci e Kässmayer
(2009), ao destacar que a Justiça Ambiental torna-se uma expressão de exigência moral, um
novo conjunto de valores, fundado nos princípios da justiça, da equidade e igualdade entre
cidadãos, interligando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à questão
social, buscando implementar a cidadania, a democracia e a justiça social.
A partir do conceito de justiça ambiental define-se a injustiça ambiental ou racismo
ambiental com a constatação de que existe uma distribuição desigual do acesso aos recursos
naturais, assim como há a imposição desigual dos impactos ambientais negativos do
desenvolvimento econômico sobre uma parte da população mais vulnerável. É o que explica
Henri Acselrad (2004) ao afirmar que injustiça ambiental é a condição de existência coletiva
própria das sociedades desiguais onde operam mecanismos sociopolíticos que destinam a
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maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores,
populações de baixa renda, segmentos raciais discriminados, parcelas marginalizadas e mais
vulneráveis da cidadania.
Herculano et al (2004) relata que no caso do Brasil o país é extremamente injusto em
termos de distribuição de renda e acesso aos recursos naturais. Sua elite governante tem sido
especialmente egoísta e insensível, defendendo de todas as formas os seus interesses e lucros
imediatos. O sentido de cidadania e de direitos, por outro lado, ainda encontra um espaço
relativamente pequeno na nossa sociedade, apesar da luta de tantos movimentos e pessoas em
favor de um país mais justo e decente. Tudo isso se reflete no campo ambiental. O desprezo
pelo espaço comum e pelo meio ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e
comunidades.
No Brasil, o tema que mais ganhou destaque em relação a questão ambiental foi a
escassez ou sustentabilidade dos recursos naturais, sendo o estudo sobre a injustiça ambiental
recente. De acordo com a FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(www.facesdobrasil.org.br ), nos últimos anos, movimentos sociais e acadêmicos passaram a
se dedicar às questões ligadas à justiça ambiental, o que resultou em 2001, na criação da Rede
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), uma ONG com sede no Rio de Janeiro que luta
contra o racismo ambiental.
A Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) é resultado de um projeto
desenvolvido em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e pela FASE –
Solidariedade e Educação, com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador do Ministério da Saúde com objetivo de apoiar a luta de inúmeras populações e
grupos atingidos em seus territórios por projetos e políticas baseadas numa visão de
desenvolvimento considerada insustentável (www.justiçaambiental.org.br).
Apesar de algumas discussões na literatura acerca dos termos injustiça e racismo
ambiental não serem sinônimos, adotar-se-á a concepção que considera os termos similares,
representando os efeitos negativos dos danos ambientais para uma parcela mais vulnerável da
população, seja pela classe, etnia ou populações nativas.
O movimento por justiça ambiental é chamado por Joan Martínez Alier (2007) de
Ecologismo dos pobres, sendo colocado como uma das correntes do ecologismo na busca de
soluções para os casos de injustiça ambiental, o que será explicado no item seguinte.
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Visão sociológica dos conflitos
Em estreita síntese, os conflitos sociais expressam o antagonismo de classes e as
disputadas de interesse da sociedade moderna, havendo resistência das classes populares à
tentativa das classes dirigentes em exercer o monopólio, com a imposição de seu modo de
agir sobre a organização social, sobre suas práticas sociais e culturais.
Selene Herculano (2006) afirma que os conflitos podem ser percebidos de forma
diferente em Ciências Sociais, podendo ser tidos como disfunções ou perturbações
passageiras que precisam ser sanadas ou são tidos como constitutivos da sociedade moderna,
seus elementos naturais, precisando ser geridos, negociados por leis e políticas.
A autora citada defende a naturalidade social dos conflitos. Sendo a sociedade
moderna modelada pelos ideais de democracia, da convivência das diferenças, da igualdade
de direitos em uma realidade plural, ela é caracterizada pelo dissenso, por defrontar-se com
diferentes visões de mundo, interesses e motivações, e, portanto, os conflitos são seus
elementos naturais, precisando ser geridos, negociados. Nessa perspectiva, da naturalidade
social dos conflitos, eles mais são geridos do que definitivamente sanados. Todavia, as
sociedades modernas não são apenas plurais, mas continuam a ser desiguais, o que dificulta
sobremaneira a negociação dos conflitos.
Os conflitos ambientais expressam a injustiça ambiental descrita no item anterior,
podendo ser considerado uma espécie particular de conflito social, visto que ocorrem quando
há disputas entre grupos sociais envolvendo questões ecológicas, como o meio biofísico, o
uso dos territórios e seus recursos naturais, logo, trazem os mesmos problemas de negociação
expostos pela autora Selene Herculano.
Para Little (2001; 2006), os conflitos sócio-ambientais se constituem entre diferentes
grupos sociais que apresentam distintas formas de inter-relacionamento com seus respectivos
meios social e natural, no qual cada agente social possui sua forma de adaptação, ideologia e
modo de vida específico que se diferencia e se confronta com as formas de outros grupos
lidarem com suas realidades, formando a dimensão social e cultural do conflito ambiental.
Corroborando do mesmo entendimento, Henri Acselrad (2004) define os conflitos
ambientais como os que envolvem grupos sociais com modos diferenciados de apropriação,
uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem
ameaçada a continuidade de suas formas de apropriação, por impactos indesejáveis –
transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – em decorrência do exercício das práticas
de outros grupos. “São aqueles conflitos sociais que têm elementos da natureza como objeto e
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que expressam as relações de tensão entre interesses coletivos/espaços públicos versus
interesses privados/tentativa de apropriação de espaços públicos” (CARVALHO E SCOTTO,
1995, p.07).
Os conflitos ambientais, ora são vistos como estruturais, derivados do antagonismo
profundo entre Economia e Meio Ambiente e, portanto, tendo sempre e necessariamente uma
dimensão mais ampla e global, ora são percebidos como fatos isolados, casos pontuais que
podem ser bem resolvidos ao menos em uma dada escala e dimensão geográfica. A primeira
corrente é conhecida por ecossocialismo, ecologismo dos pobres ou justiça ambiental, e a
segunda por Adequação Ambiental. Analisar os conflitos, de uma forma ou de outra, implica
em buscar diferentes soluções (HERCULANO, 2006).
O Ecossocialismo vê os conflitos socioambientais como estruturalmente antagônicos
nascidos de uma situação de contradição estrutural própria da economia capitalista
contemporânea, onde a produção se orienta pela busca do crescimento econômico. Tal lógica
de crescimento está em antagonismo com a preservação do ambiente e com as formas de vida
social não-capitalistas, que sobrevivem em áreas de refúgio que vão sendo, todavia
incorporadas às áreas de produção em expansão; a mesma lógica explica a existência de áreas
urbanas degradadas e abandonadas pelas forças econômicas. (HERCULANO, 2006)
A citação expressa uma riqueza acumulada e desenvolvimento tecnológico
contrastando com a disseminação da pobreza e da degradação ambiental que os acompanham.
Um dos princípios centrais é que o capitalismo e os processos associados de acumulação de
capital, crescimento econômico desenfreado e distribuição desigual dos recursos, são as
causas principais da degradação ambiental.
Martínez Alier (2007) destaca que o crescimento econômico implica maiores impactos
ao meio ambiente que não são solucionados pelas políticas econômicas ou por inovações
tecnológicas e, portanto, atingem desproporcionalmente alguns grupos sociais, degradam
culturas não-capitalistas e o ser humano que as compõe.
Pela perspectiva da justiça ambiental, há nos conflitos ambientais uma natureza
antagônica que busca sua solução no fim do crescimento exponencial e a qualquer custo do
sistema capitalista, buscando fortalecer o lado vulnerável da relação e aumentar sua
capacidade de resistência.
O eixo principal da justiça ambiental ou ecologismo dos pobres é um interesse
material pelo meio ambiente como fonte de condição para a subsistência; não em razão de
uma preocupação relacionada com os direitos das demais espécies e das futuras gerações de
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humanos, mas, sim, pelos humanos pobres de hoje. A ética do ecossocialismo nasce de uma
demanda por justiça social contemporânea entre os humanos. (MARTÍNEZ ALIER, 2007)
A corrente da Adequação Ambiental vê os casos de conflitos ambientais como sendo
passíveis de soluções mitigadoras e compensatórias e busca construir mecanismos de
desenvolvimento sustentável (a conciliação entre crescer e preservar), através da busca da
eco-eficiência, da internalização das externalidades, de uma legislação inovadora e novas
tecnologias. Seu estudo busca a invenção e implantação desses mecanismos mitigadores, tem
o foco nas técnicas de tratamento e de negociação de conflitos. Suas premissas são a
pontualidade dos conflitos e a não-contradição entre Economia e Ecologia (HERCULANO,
2006).
Para os ecossocialistas, os conflitos ambientais não podem ser solucionados com
pontualidade, localidade ou compensação, separando meio ambiente e sociedade como deseja
a corrente da adequação. O não reconhecimento da desigualdade social nas políticas
ambientais ocasiona conflitos ecológicos distributivos, uma lógica que de um lado propicia
lucro abusivo para uns e degradação crescente para outros. O contra-argumento da corrente
mais liberal é que não há injustiça quando as pessoas decidem voluntariamente aceitar um
risco desproporcional em troca de vantagens econômicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As discussões teóricas e as experiências empíricas apontam para a existência de casos
de conflitos socioambientais. O sítio da Rede Brasileira de Justiça Ambiental
(www.justiçaambiental.org.br) traz os conflitos em cada estado brasileiro. Os gráficos
dispostos abaixo trazem uma predominância de injustiça ambiental sobre grupos sociais já
discriminados, com sua maioria na área rural e nas regiões Norte e Nordeste. Também serão
expostos os dados apresentados no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2011 que
destaca degradação e riscos ambientais sobre grupos pobres e vulneráveis. Este relatório tem
publicação anual da ONU, analisando o desenvolvimento dos países através de aspectos
sociais.
O gráfico 1 abaixo mostra a distribuição dos conflitos por região. O elevado número
de conflitos no Sudeste (27,70%) está relacionado ao histórico de intensa ocupação territorial
e de industrialização com inúmeros impactos socioambientais, bem como aos movimentos
sociais organizados na região, logo são conflitos antigos. Em regiões como o Nordeste
(29,45%) e Norte (21,28%) os conflitos são elevados, atuais e com tendência ao crescimento,
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visto que são nestas regiões que atualmente se encontra a fronteira de expansão capitalista no
país, através principalmente do agronegócio, do ciclo da mineração e inúmeras obras de
infraestrutura, como hidrelétricas, rodovias e transposição do São Francisco.

Gráfico 1 Casos de Injustiça Ambiental por regiões

Fonte: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br

O gráfico 2 traz a distribuição dos conflitos com predominância na região rural
(60,85%). Isso decorre da expansão capitalista brasileira, que está fortemente direcionada para
a busca por recursos naturais e terras agriculturáveis ou passíveis de exploração, que são mais
encontradas na área rural. É o caso do agronegócio, da mineração nos ciclos ferro-aço e
bauxita-alumínio e de grandes empreendimentos de infraestrutura, como hidrelétricas e
rodovias. Este “progresso” econômico no aproveitamento de recursos naturais e da disputa
por território provoca perda de valores, práticas sociais, relações com a natureza e sentidos de
vida comunitária de grupos sociais que vivem na área rural, onde os ecossistemas se
encontram mais preservados e a subsistência depende de sua vitalidade.
Gráfico 2 Casos de Injustiça Ambiental por área

Fonte: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br
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O terceiro gráfico destaca que as principais populações atingidas são as que vivem nos
campos, florestas e região costeira nos territórios de expansão capitalista: povos indígenas
(33,67%), agricultores familiares (31,99%), comunidades quilombolas (21,55%), pescadores
artesanais (14,81%) e ribeirinhos (13,47%). Também se destacam em áreas urbanas
moradores de áreas próximas a lixões e indústrias poluentes. Pelos dados, os casos de
injustiça ambiental atingem inúmeros grupos populacionais já pobres e discriminados,
afetando a qualidade de vida, a cultura e tradições, os direitos humanos e a capacidade de
organização e mobilização coletivas.

Gráfico 3 Populações atingidas

Fonte: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br

Os principais impactos socioambientais estão dispostos no gráfico 4, tendo a alteração
no regime tradicional do uso de solo (65,66%) bem como problemas na demarcação de terras
indígenas, quilombolas ou para a reforma agrária (40,07%) elevados índices. Tais impactos
estão relacionados à disputa por territórios por parte de setores econômicos como o
agronegócio, a mineração ou obras de infraestrutura. Outros impactos de grande importância
são a poluição hídrica e do solo, o desmatamento e queimadas que acabam por comprometer
moradores. Irregularidades na demarcação do território tradicional e no licenciamento
ambiental têm percentual elevado, as denúncias apontam a falta de participação e de critérios
técnicos vinculados à legislação ambiental e sanitária existente.
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Gráfico 4 Impactos socioambientais

Fonte: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br

CONCLUSÕES
Pelos dados apresentados no decorrer do texto, o Brasil tem um alto índice do Produto
Interno Bruto associado a números elevados de casos de conflitos socioambientais na área
rural sobre populações já excluídas de grandes projetos de desenvolvimento, como
quilombolas, índios e agricultores, o que caracteriza o racismo, desigualdade ou injustiça
ambiental.
O modelo de desenvolvimento tende a priorizar mais o crescimento econômico. A
visão economicista restrita de desenvolvimento que vê no crescimento econômico uma
alternativa de progresso provoca a intensificação dos conflitos ambientais no Brasil.
Para a solução dos conflitos, há uma negociação por compensação financeira (corrente
da adequação ambiental), como se cultura e modo de vida pudessem ser negociados ou
valorados monetariamente. Neste sentido, se torna difícil se falar em desenvolvimento no
Brasil, quando há situações em que certos grupos lucram com a transferência dos males
ambientais para os mais desprotegidos, se apropriam dos recursos naturais e espaços públicos
para fins específicos e geram exclusão e expropriação, numa relação direta entre injustiça
social e degradação ambiental.
Tratar do desenvolvimento no Brasil necessita associar seu crescimento econômico
com redução dos conflitos socioambientais, o que não vem acontecendo e torna algo
preocupante à medida que o relatório de desenvolvimento humano afirma que o aumento do
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desenvolvimento de um país tende a elevar os danos ambientais sobre populações
vulneráveis. Por conseguinte, se não há uma melhoria da qualidade de vida dos indivíduos,
bem como a elevação das condições de saúde, nutrição, higiene, moradia, dentre outras
variáveis sociais, essa política não pode ser considerada desenvolvimentista.
O crescimento é caracterizado pela ausência das alterações estruturais da sociedade e
pela incapacidade de se promover efetiva distribuição de renda. Um sistema econômico onde
o processo de crescimento não agrega transformações sociais não pode ser denominado de
desenvolvimento, mas simplesmente de crescimento modernizante.
Percebe-se que, para atingir o desenvolvimento, deve haver a superação das
desigualdades sociais. No entanto, na realidade brasileira são identificados casos de conflitos
ambientais que mostram uma desigualdade socioambiental ainda presente no Brasil. A
crescente desigualdade socioambiental e a busca de novas políticas de desenvolvimento
mostram a importância da intensificação das pesquisas e divulgação do movimento por justiça
ambiental.
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RESUMO: No presente trabalho, foi levantado o problema do ensino de química no ensino
médio para estudantes com deficiência intelectual (DI) e dificuldades de aprendizagem leves,
que tendem a obter baixos escores em avaliações padronizadas. Questionou-se a prática de
atribuir esses baixos resultados exclusivamente aos aspectos orgânicos da deficiência, levando
a prognósticos desfavoráveis. Visando o desenvolvimento de alternativas para o ensino de
Química para alunos com DI, iniciamos um projeto de adaptação dos conteúdos de ligações
químicas e a formação de soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. No caso em estudo, foi
possível identificar o despertar do interesse pelo assunto por parte do estudante com DI e a
capacidade de interação e entendimento, muitas vezes representando momentos iniciais de
aquisição de novos modos de ação e conceitos. Discutiu-se o fato de que situações de
avaliação padronizada, em geral, não se constituem no melhor ambiente para a identificação
de capacidades em aquisição, enquanto que atividades práticas e lúdicas se refletem no
entusiasmo pela disciplina e a curiosidade pela ciência cotidiana.
Palavras–chave: deficiências, educação especial, inclusão, necessidades especiais

TEACHING THE ELECTROLYTES CONCEPT OF INCLUSIVE
EDUCATION: A CASE STUDY WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ABSTRACT: In the present work, it was raised the problem of chemistry teaching in high
school for students with intellectual disabilities (ID) and severe learning difficulties, which
tend to get low scores on standardized tests. The practice has questioned the attribution of bad
results to the organic aspects of disability, leading to unfavorable outcomes. For the
development of alternatives to chemical education for students with ID, we initiated a project
to adapt the chemical bonds content and the formation of electrolyte and non-electrolyte
solutions. In this particular case, it was possible to identify the awakening of interest in the
subject by the student with ID and the ability to interaction and understanding, often
representing early stages of acquisition of new modes of action and concepts. The fact that
standardized assessment procedures was discussed in general are not the best environment for
identification capabilities in procurement , while practices and play activities are reflected in
the enthusiasm for the discipline and curiosity about everyday science.
Keywords: disabilities, special education, inclusion, special necessities
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INTRODUÇÃO
“Os objetivos da Educação Especial destinada às crianças com deficiências mentais,
sensoriais, motoras ou afetivas são muito similares aos da educação geral, quer dizer:
possibilitar ao máximo o desenvolvimento individual das aptidões intelectuais, escolares e
sociais.” (UNESCO, 1968, p. 12).
Com a orientação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), muitos países passaram a considerar e aceitar a responsabilidade pela
educação de crianças previamente excluídas dos sistemas escolares. No Brasil, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB instituiu os níveis e as modalidades de
educação e ensino, estabelecendo o capítulo V para definir a educação especial: “entende-se
por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades
especiais.” (BRASIL, 1996)
Pensar em Educação Inclusiva é um desafio no Brasil, pois as instituições de ensino
inserem os alunos deficientes no ensino básico, de forma a cumprir com a legislação em
vigor. Porém, incluí-los não é apenas dar-lhes o direito de frequentar salas de aula regulares,
com um número elevado de alunos, convivência com profissionais despreparados e escolas
que não têm condições para acolhê-los e promover o desenvolvimento intelectual desejável.
De acordo com Tessaro (2005), acredita-se que as limitações maiores na deficiência
mental não estão relacionadas com a deficiência em si, mas com a credibilidade e as
oportunidades que são oferecidas às pessoas com deficiência mental. A vida de uma pessoa
deficiente ultrapassa as dificuldades do aprendizado quando as suas potencialidades e
aptidões são levadas em conta e não sua limitação ou incapacidade.
Ghedin e Franco (2008) consideram que, na dinâmica de construção do saber no âmbito
das ciências humanas e sociais, o conhecimento só pode existir se houver uma integração
entre o sujeito, o objeto, o método e o conceito. Baseado nesta concepção, optou-se por
elaborar materiais didáticos em que o aluno com necessidades especiais pudesse ter uma
maior interação sensorial, despertando o interesse e a integração com os conceitos abordados
na disciplina de química.
MATERIAL E MÉTODOS
Todos nós sabemos que o ensino convencional imposto em sala de aula não é o
suficiente para um total aprendizado de um DI, é necessário fugir do comodismo e trazer
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novos ou mais criativos métodos de ensino. Segundo informações do Ministério da Educação
o número de pessoas com deficiência nas escolas cresceu 381% em 12 anos, de 2003 a 2014
(BRASIL, 2015). A inclusão de deficientes no contexto escolar do Brasil é assegurada pela
Lei Brasileira de Inclusão, Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, esse documento oficial prevê no
Art.28. Tópico II, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Procurar
desenvolver técnicas que visem ampliar e priorizar o ensino-aprendizagem dos deficientes é
de grande importância para a sociedade acadêmica. Neste trabalho nos propusemos a buscar
maneiras diferentes e criativas para aplicar o ensino da Química com o tema substâncias
eletrolíticas e não eletrolíticas para deficientes intelectuais, e a partir daí foi aplicado em sala
de aula um método que não só prende a atenção do DI, mas que desperta sua curiosidade.
No presente artigo foi feito um estudo de caso sobre a educação inclusiva no ensino da
química, focado nos assuntos do ensino médio: ligações químicas, substâncias iônicas,
moleculares e metálicas, eletrolíticas e não eletrolíticas. O discente em estudo apresenta
deficiência intelectual/mental leve CID-F70.9, demonstrando interesse despertado por
materiais didáticos lúdicos interativos.
Para a realização desse método foi necessário a montagem de um sistema que envolve
um circuito formado por um LED e um Buzzer, ligados a uma bateria de 9 volts, cabos de
transmissão de cargas, um recipiente transparente, encontrado geralmente em farmácias, e das
substâncias eletrolíticas, o cloreto de sódio (NaCl - sólido e aquoso), sulfato de cobre (CuSO4
- sólido e aquoso) e cromato de sódio (Na2CrO4 – sólido e aquoso) e das não eletrolíticas que
seriam a água (H2O - liquida), o Etanol (CH3CH2OH - líquido) e acetona (CH3)2CO –
líquida), como pode ser visto no esquema da figura 1. A intenção foi de correlacionar a teoria
da formação de substâncias iônicas, moleculares, metálicas, com o estado físico em que as
substâncias se encontram na temperatura ambiente e a condução da eletricidade. A escolha
das substâncias foi baseada na coloração que as mesmas apresentam despertando a percepção
visual e a curiosidade por sólidos tão distintos. Assim como, trabalhar a diferenciação entre
substâncias orgânicas e inorgânicas.
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Figura 1. Sistema de Soluções Eletrolíticas. (Imagem do autor)
O sistema, montado para a prática realizada com o DI, é basicamente uma adaptação
que consiste em um aparelho que, ao perceber a condução de energia elétrica, acende um LED
e aciona um Buzzer, idealizado para trabalhar com aulas práticas para alunos deficientes
visuais e auditivos, chamando a atenção e despertando a curiosidade do aluno, tornando a aula
mais interativa e eficiente também para o DI. O experimento foi realizado em sala de aula e
ao decorrer da prática foi explicado porque com as substâncias eletrolíticas o Buzzer e a luz
do LED são acionados e com as não eletrolíticas, nada é acionado. E ainda foi explicado
porque com a água destilada a luz do LED é muito pouco acionada e o Buzzer não é sequer
acionado.
É interessante que a prática despertou tanto interesse que, o aluno queria testar o sistema
a todo instante em outras substâncias e tentava sempre, antes de obter o resultado, acertar se o
LED e o Buzzer seriam acionados ou não por aquela substância, raciocinando em termos de
consulta da tabela periódica verificando se os elementos que formavam as substâncias em
análise seriam metais ou não metais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sociedade acadêmica na maioria das vezes não detém de práticas e experimentos
visando facilitar a aprendizagem de alunos deficientes, visto que com as aulas tradicionais, ou
seja, o método convencional de ensino, os mesmos não conseguiriam compreender totalmente
o conteúdo por causa das restrições impostas por suas limitações. A prática realizada promove
amplo conhecimento, não só para os alunos com DI, mas também para todos os alunos, tendo
em vista que por ela ser compacta e de fácil realização, pode ser utilizada facilmente em sala
de aula, despertando um melhor aprendizado de todos. Vale ressaltar que a realização desse
experimento promove principalmente a inclusão social e acadêmica de alunos com
deficiência, pois há uma melhora do ensino, um maior aprendizado e o DI não se sentiria
excluído do âmbito escolar, permitindo uma maior interação com os outros alunos,
melhorando o seu emocional e o psicológico e tornando assim a escola mais satisfatória e
prazerosa para todos. Claro que os resultados serão gradativos, pois, após a inclusão social,
outros fatores serão envolvidos e dessa forma a escola pode avançar na questão de um melhor
ensino para todos.
O objetivo imposto de criar um método que prendesse a atenção e despertasse a
curiosidade do aluno deficiente intelectual, melhorando seu aprendizado sobre soluções
eletrolíticas e não eletrolíticas, foi alcançado. A eficácia desse método, pelo aprendizado
proporcionado, foi considerada satisfatória e de grande importância para um melhor âmbito
escolar.
CONCLUSÕES
O maior benefício desse experimento é a inclusão social do deficiente no contexto
escolar e a sua melhora não só nas avaliações, mas também do aprendizado e fixação do
conteúdo. Vale ressaltar novamente que o método convencional de ensino e o seu comodismo
dos livros e quadros é ruim não só para alunos com deficiência intelectual, mas para todos os
alunos, pois deixa a aula cansativa e mórbida. Mas, tendo em vista que o processo de inclusão
social nas escolas Brasileiras não é rápido, devido à má qualidade da educação pública do
país, a adaptação de métodos de ensino como esse, visando o aprendizado de todos, é um
trabalho bastante lento, mas que deve ser iniciado a partir de agora e da ação de cada um.
Experimentos como esse de fácil montagem e transporte, por serem pequenos e
compactos, melhoram a aula, trazendo benefícios para todo o âmbito escolar e tornando o
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conhecimento, no caso de soluções eletrolíticas e não-eletrolíticas, mais amplo, abrangente e
de fácil compreensão para todos os alunos.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Deus por todas as forças dadas para a superação das dificuldades
presentes no decorrer do trabalho. À família pelo apoio, pelos incentivos e pela paciência. Ao
IFPB e ao CNPq por todo apoio prestado e pela oportunidade dada para expandirmos nossos
conhecimentos. E à nossa orientadora Andréa Lucena, pelas correções, orientações e críticas
construtivas que nos fazem evoluir a cada dia.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Lei n º 13.146/15, de 6 de julho de 2015. Institui a lei Brasileira de Inclusão da
pessoa com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência: Lei Brasileira de Inclusão,
Brasília, p. 104. 2015. Livro 1.
BRASIL, Portal Brasil com informações do Ministério da Educação. Educação Inclusiva.
Publicado: 21/09/2015. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/09/numerode-pessoas-com-deficiencia-nas-escolas-cresce-381-em-12-anos. Acessado em: 16/05/2016.
BRASIL. Lei n° 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira.
Disponível

em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf>.

Acessado em: 02/08/2016.
FRANCISCO, Welington. Estudo de caso por meio de experimentação: uma atividade para o
ensino de métodos eletrolíticos. XVI Encontro Nacional de Ensino de Química (XVI
ENEQ) e X Encontro de Educação Química da Bahia (X EDUQUI), Salvador, BA, v. 1,
p. 1-10, jul. 2012.

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Socorro. Questões de método na construção da
pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008.

Artigos

Ciências Humanas

13471

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

RUIZ, H. E. B. Metodologias alternativas no aprendizado de pessoas com necessidades
educativas

especiais,

incluindo

comprometimento.

deficiência
Pitanga,

mental,
2008.

em

níveis

diversificados

Disponível

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1037-4.pdf.

Acessado

de
em:
em

20/05/2016.
SILVA, O. B.; OLIVEIRA, J. R. S. de.; QUEIROZ, S. L. SOS Mogi-Guaçu: Contribuições de
um Estudo de Caso para a Educação Química no Nível Médio. Química Nova na Escola, v.
33, n. 3, p. 185-192, 2011.

TESSARO, Nilza Sanches. Inclusão Escolar: concepções de professores e alunos da educação
regular e especial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.

UNESCO. A educação Especial: Relatório sobre a situação atual e tendências de investigação
da Europa. 1968.

Artigos

Ciências Humanas

13472

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ENSINO DE CIÊNCIAS E RELAÇÕES CTS
Marcondes de Lima Nicácio1, Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio2, Dilair do Vale3
1

Docente de Pedagogia - IFAC. e-mail: marcondes.nicacio@ifac.edu.br; 2 Docente de Pedagogia - IFAC. e-mail:
maria.acácio@ifac.edu.br; 3Professora da Rede Pública Estadual – SEE/AC. e-mail: dilairdovalle@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um diálogo reflexivo entre ensino
de ciências e as relações CTS através de uma discussão teórica e apresentação de uma
sequência didática, pensada para alunos de 5º ano do ensino fundamental, abordando o tema
e-lixo. Concebendo a escola como principal agente promotora da educação e da formação do
cidadão crítico e reflexivo e defendendo um ensino de ciências mais consciente e
significativo, desenvolvemos um estudo qualitativo, figurado estruturalmente na pesquisa
ação e análise bibliográfica, em que trazemos como aporte teórico, para fundamentar o
diálogo, as ideias de Prigogine; Stengers (1991); Maturana; Varela (2001); Morin (2013);
Cassiani; Linsingen; Giraldi (2014), que corroboram com essa visão. A sequência didática
contempla atividades que pretendem, sobremodo, proporcionar aos alunos uma reflexão
crítica sobre o consumismo e os riscos ambientais gerados pelos descartes incorretos do lixo
eletrônico, com foco no aparelho celular, por ser esse um dos produtos eletrônicos mais
consumidos pela sociedade contemporânea.
Palavras–chave: Ensino de ciências. Relações CTS. E-lixo.

SCIENCE TEACHING AND CTS RELATIONS
ABSTRACT:
This study aims to present a reflective dialogue between science education and CTS relations
through a theoretical discussion and presentation of a didactic sequence, designed for students
from 5th grade of elementary school, addressing the issue and junk. Conceiving the school as
the main promoter agent of education and training of critical and reflective citizens and
advocating a teaching more conscious and meaningful science, we developed a qualitative
study figured structurally in action research and literature review, in which we bring as a
theoretical contribution to support dialogue, Prigogine's ideas; Stengers (1991); Maturana;
Varela (2001); Morin (2013); Cassiani; Linsingen; Giraldi (2014) corroborate this view. The
didactic sequence includes activities that aim, greatly, provide students with a critical
reflection on consumerism and environmental risks caused by incorrect disposal of e-waste,
focusing on the mobile device, being this one of electronic products most consumed by
contemporary society.
KEYWORDS: Science teaching. CTS relations. E-waste.
INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências tem passado por diversas transformações, que vão desde o ensino
das ciências como conhecimentos inquestionáveis, preocupação em formar cientistas até nos
últimos anos, a discussão em torno da necessidade de formar pessoas que saibam usar a
ciência em favor da sua cidadania e da sua qualidade de vida.
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Essas propostas convergem com a concepção de ciência que foi construída ao longo da
história, expressando diferentes concepções de mundo e de homem. Percorremos o caminho
de uma ciência endeusada para uma ciência questionada e feita por homens e para homens.
De acordo com Morin essa ciência inquestionável,
apresenta-nos, cada vez mais, problemas graves que se referem ao conhecimento
que produz à ação que determina, à sociedade que transforma. Essa ciência
libertadora traz, ao mesmo tempo, possibilidades terríveis de subjugação (2013,
p.16).

O homem coloca a ciência acima do bem e do mal, compreende e defende que suas leis
e teorias são inquestionáveis, neutras, sem influências sócio-culturais e econômicas.
Prigogine; Stengers (1991, p.11) afirmam que “é urgente que a ciência se reconheça
como parte integrante da cultura no seio da qual se desenvolve”. Essa crise, se assim podemos
chamar, requer uma transformação no interior da ciência, no seu fazer e conceber. O objeto da
ciência deixa de ser exclusivamente o mundo em si, a relação mundo-universo e precisa ser as
transformações que ocorrem resultantes ou não da ação humana. A vara curva-se para a
relação homem-natureza, seu ser e devir. Para tanto, essa ciência precisa dialogar com a
natureza, ser produto da cultura.
Na escola, nossa prática, deve buscar construir uma ciência feita por homens e para os
homens, com rigores metodológicos, mas respeitando as peculiaridades, de cada área do
conhecimento, e ao mesmo tempo, perceber a complexidade, que valorize o observador, “que
o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e autoreflexiva em seu conhecimento dos
objetos”. (MORIN, 2013, p. 30).
Essa é a Ciência que defendemos que seja ensinada, pensada, construída. A ciência que
queremos precisa ser expressa no ensino das Ciências, visando a formação cidadã, crítica e
reflexiva das crianças, jovens e adultos, possibilitando-os a ter uma qualidade de vida melhor
e defender o bem coletivo.
É inegável a velocidade das mudanças ocorridas no mundo. Somos bombardeados por
informações diariamente. O mundo da tecnologia é dinâmico e rápido. As descobertas
científicas são divulgadas de forma muito mais rápida do que era antes do avanço estrondoso
da tecnologia da informação e comunicação.
A ciência e a tecnologia juntas tem sido responsáveis por mudanças significativas
ocorridas no mundo. Mas, qual o ensino de tecnologia e ciência precisa chegar às nossas
escolas? Compreendemos a tecnologia não como sendo apenas um que artefato, técnica,
produto, instrumento ou objeto, mas como uma produção conceitual que diz respeito a nossa
construção histórica, ao modo como se forjou a vivência local. Em se tratando de nossa
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realidade (Estado do Acre), seria, mais do que dizer que em nossa região temos um misto
cultural construído pela presença autóctone dos indígenas e a entrada de indivíduos oriundos
de diferentes regiões deste país, especialmente o nordeste e até mesmo de estrangeiros.
Nesse contexto, objetivamos discutir a importância das relações CTS dentro do ensino e
aprendizagem de ciências.
MATERIAL E MÉTODOS
A investigação implementada foi desenvolvida dentro da abordagem qualitativa da
pesquisa-ação, que tem como figuração direcional a estratégica metodológica da pesquisa
social. Nesse sentido, Thiollent (1988, p. 16), ao apresentar um de seus principais aspectos,
destaca que: “desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta”.
A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa se consolidou subdividida em duas
etapas:
Na primeira etapa, trabalhamos com a exploração do tema em que fizemos a análise
bibliográfica e aproximação com o objeto teórico da pesquisa, o que gerou, tendo como base a
metodologia de análise de conteúdo, o referencial teórico desta produção. Na segunda etapa,
com o objetivo de propomos a inserção de temas geradores relacionados as relações CTS em
nossa atuação docente, construímos uma proposta pedagógica para o ensino de ciências
dentro de nossas áreas de atuação.
Como resultado do trabalho fizemos uma proposta de sequência didática interdisciplinar
sobre lixo eletrônico, tendo como público-alvo alunos do 5º ano do ensino fundamental e com
o tema: “E-lixo - O celular: produção, consume e descarte”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Reflexões teóricas sobre as relações CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade:
No conceito de tecnologia por vezes esquecemos que ela se constrói com
multiplicidades de conhecimentos, que ela não se põe de uma forma estática, ao contrário está
em contínuo processo de construção e reconstrução, inclusive de seus próprios conceitos, e é
justamente isto que traz o efeito crítico para sua produção. Isto significa dizer que a
tecnologia não é mecanismo de abstração da realidade, ao contrário, ela está dotada e sujeita
aos valores, interesses e concepções, independente da área de conhecimento.
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Para Cassiani; Linsingen; Giraldi (2011, p. 61-62) é preciso atentar-se para um novo
conceito de ciência e tecnologia em que:
A caracterização do novo enfoque das relações entre ciência, tecnologia e sociedade
é fundamentalmente contrária à imagem tradicional da CT – assumida como
atividade autônoma que se orienta exclusivamente por uma lógica interna e livre de
valorações externas. Transfere o centro de responsabilidade da mudança científicotecnológica para os fatores sociais, ou seja, o fenômeno científico-tecnológico passa
a ser entendido como inerentemente social, e seus elementos não epistêmicos ou
técnicos, como valores morais, convicções religiosas, interesses profissionais,
pressões econômicas, etc. desempenham um papel decisivo na gênese e na
consolidação das ideias científicas e dos artefatos tecnológicos.

A proposta que apresentamos foi pensada e organizada a partir da perspectiva CTS, que
melhor expressa a ciência e a tecnologia que queremos ensinar. A opção por esse caminho se
dá por acreditarmos que essa perspectiva aproxima a ciência e a tecnologia da escola,
colocando em prática a concepção de ciência defendida por Prigogine; Stengers (1991),
Maturana; Varela (2001) e Edgar Morin (2013).
Pensar o ensino de ciências a partir dessa perspectiva nos remete a discussão sobre as
questões do cotidiano e suas problemáticas sociais, culturais, econômicas e as diferentes
interpretações dessas questões pela sociedade.
Cassiani; Linsingen (2009, p.13) afirmam que
Educar, numa perspectiva CTS é, fundamentalmente, possibilitar uma formação para
maior inserção social das pessoas no sentido de se tornarem aptas a participar dos
processos de tomadas de decisões conscientes e negociadas em assuntos que
envolvam ciência e tecnologia.

Para tanto, faz-se necessária, dentre outras ações, a construção de uma proposta de
ensino que possibilite a participação dos envolvidos, a seleção de temas de interesse das
pessoas e a construção coletiva de seu desenvolvimento.
Tratar temas polêmicos ou interessantes para as pessoas envolvidas requer enfrentar
uma realidade, que nem sempre pode ser agradável ou prazerosa, mas necessária.
Os avanços da tecnologia, o mundo sem limites da internet, os encantos do computador,
do smartphone, do celular, do tablet, enfim dos artefatos tecnológicos têm despertado um
grande interesse de todos.
Possuir um celular ou computador de última geração tem sido sonho de consumo de
crianças, jovens e adultos. Lembrando que o termo última geração, se resume a novas
produções e lançamentos feitos no máximo anualmente. Junte-se a esse tempo curto de
lançamento a alta concorrência e competitividade existentes entre as empresas e profissionais,
que disputam o mercado e a escolha do consumidor.
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Nessas relações intensas de consumo, o ensino de ciências na perspectiva CTS pode
contribuir significativamente para a formação de pessoas capazes de tomar decisões
conscientementes.
Nesse caminho, entendemos que o celular, objeto de consumo em alta atualmente, pode
ser um conteúdo que possibilite alcançar nosso objetivo de formar pessoas conscientes,
reflexivas e críticas.
A preocupação que permeia a temática é a grande produção de lixo, sendo o celular um
dos “lixos” produzidos atualmente. As constantes trocas, os novos aparelhos lançados e
divulgados por meio de fortes campanhas publicitárias, que seduzem e encantam nos
desafiam a pensar: o que está sendo feito com os celulares que as pessoas não querem mais?
Estão indo parar onde? Tem descarte correto desse material? Quais os danos e prejuízos
causados ao ambiente?
Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicação (TELEBRASIL) o Brasil possui
mais de 271 milhões de linhas telefônicas móveis. Esse número nos permite perceber a
quantidade de celulares que podem ter circulando no país.
O avanço meteórico da tecnologia e seus artefatos têm produzido um alto número de elixo, ou lixo eletrônico.
É perceptível o aumento das preocupações com o lixo na atual sociedade. É comum
vermos matérias jornalísticas chamando atenção para essa problemática, assim como
campanhas educativas e até mesmo leis que punem quem joga lixo nas ruas. Mas, porque o
lixo tem sido um tema tão recorrente? As diversas notícias e campanhas se fundamentam na
preocupação com a saúde do ser humano e do planeta Terra. Tal preocupação tem sido
incorporada aos currículos escolares, tanto no contexto nacional, como nas diferentes
localidades.
Na medida em que as cidades foram se desenvolvendo e a sociedade foi usando
recursos mais sofisticados, a produção de lixo foi aumentando.
A produção de lixo começou a aumentar mesmo com o surgimento das cidades e
com o aumento populacional. Os grandes agrupamentos humanos passaram a não
mais se mudar de um lugar para outro. Assim, o acúmulo de resíduos passou a ser
um problema (GRASEL, 2010, p. 1).

O lixo expressa de certa forma, a relação entre homem e natureza e ao mesmo tempo,
revela as dinâmicas da população. Ao analisar, por exemplo imagens de uma cidade
percebemos o consumo dessa cidade, um pouco dos hábitos e qual sua relação com a
natureza.
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Nas cidades grandes o lixo já é um problema ambiental de grandes proporções.
Contribuem para enchentes e doenças.
Existem vários tipos de lixo e hoje, compreende-se que todos os espaços ocupados pelo
homem, tem lixo presente. Nem mesmo o espaço sideral está livre do lixo. É comum vermos
notícias veiculadas na mídia sobre a presença de lixo no espaço. Além do lixo orgânico, que
se decompõem com facilidade e se incorporem de volta na natureza, temos que refletir sobre o
lixo espacial, o lixo tecnológico, o lixo não orgânico que causam grandes danos ao meio
ambiente e, consequentemente, pois não se decompõem facilmente.
As diversas áreas do conhecimento têm se esforçado para olhar a temática Lixo sob os
diferentes enfoques, desde sua produção, seu descarte, sua reutilização, bem como os danos
causados a saúde humana e ao meio ambiente.
Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais referências ao lixo em todas as
áreas das ciências: Química, Física e Biologia. Em Biologia aparece como possibilidade de
trabalho utilizando a estratégia de estudos do meio, que consiste em “avaliar as condições
ambientais, identificando, por exemplo, o destino do lixo e do esgoto” (BRASIL, 1997, p.
27).
Planejamento pedagógico e as relações CTS
Compreendendo que para as relações ciências, tecnologia e sociedade se efetivem
dentro da realidade escolar é preciso o endimento de sua importância em nosso cotidiano,
mais que isso, é necessária sua inserção cada vez mais crítica e consciente dentro do currículo
escolar.
Essa inserção não pode se dá de forma abrupta e descontestualizada, dai a necessidade
de a inserirmos dentro do planejamento pedagógico das instituições de ensino. A proposta
apresentada abaixo, constitui-se uma sugestão da exploração do tema CTS – O Celular:
produção, consume e descarte”. Nossa perspectiva não é apresentar um planejamento como
algo perfeito e inquestionável, e sim, como um guia que manifeste a pertinência, relevancia e
proximidade destes temas como o nosso dia-a-dia.
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PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Público-alvo: Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental
Duração: indeterminada
Tema: E-lixo - O celular: produção, consumo e descarte
Objetivo Geral:
 Refletir criticamente sobre o consumismo e os riscos ambientais gerados pelo descarte
incorreto do lixo eletrônico, com foco no aparelho de celular.
Objetivos Específicos:
 Construir um pensamento crítico sobre o consumo exagerado dos aparelhos eletrônicos;
 Construir um pensamento crítico sobre o poder de persuasão das propagandas exibidas
pelos meios de comunicação;
 Compreender que o impacto do lixo eletrônico não é só o descarte, mas também a
extração dos insumos necessário à sua fabricação.
 Examinar o problema causado pelo lixo eletrônico e a sua relação com a degradação do
meio ambiente;
 Refletir sobre a importância do descarte correto do lixo eletrônico e sobre a
responsabilidades dos fabricantes no processo de descarte;
 Pesquisar sobre pontos de coletas de lixo eletrônico.
Conteúdos Priorizados:
 Relações de produção e consumo de equipamentos tecnológicos;
 O lixo tecnológicos:
 A má gestão do lixo eletrônico (prejuízos e soluções);
 Meio ambiente: relação homem-natureza.
Atividades Propostas:
1. Questões problematizadoras para levantamento dos conhecimentos prévios da turma
acerca do assunto:
 O que é lixo pra você?
 Qual tipo de lixo você produz?
 De onde vem o celular?
 O Celular que você usa pode ser lixo? Como? Quando?
 Quando você considera seu celular “velho”?
 O que acontece com o seu celular velho?
 Como o celular é produzido e descartado?
 Do que é feito um celular? O que contém no seu interior?
 Como vem embalado seu celular?
2. Vídeo: De onde vem? Para onde vai? http://www.youtube.com/watch?v=NU51FqioTp4
Sinopse do vídeo:
Publicado em 11 de out de 2012, com duração de 3 minutos e 56 segundos, o vídeo
mostra que o celular vem de uma série de recursos vindo da natureza, como plástico,
cerâmica e metais como cobre, níquel e zinco. Recursos estes que depois passam por um
processo industrial que consome agua, eletricidade e combustível. Alerta também sobre
os problemas que o descarte incorreto pode causar ao meio ambiente e a saúde do ser
humano.
3. Após o vídeo os alunos deverão se organizar em grupos para produzirem o desenho do
caminho percorrido pelo celular até chegar ao consumidor final (produtos da natureza,
processo industrial, prateleira de lojas e residências de consumidores).
4. Exposição dos desenhos produzidos no mural da sala de aula;
5. Propor aos alunos que façam uma pesquisa sobre os mitos e verdades sobre o celular.
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6. Apresentação da pesquisa realizada seguida da confecção de uma lista com os mitos e
verdades mais interessantes na opinião da turma (o professor poderá trabalhar com essa
lista através de cópia ou ditado);
(Sugestão de texto informativo sobre mitos e verdades sobre o celular para
fundamentação
do
professor
disponível
em:
http://acidezmental.xpg.uol.com.br/mitos_e_verdades_sobre_celulares.html
7.
Exibição do vídeo: A história das coisas
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
8.
Sistematização da aprendizagem: Solicitar que, em grupos, os alunos produzam um
texto dissertativo destacando suas impressões sobre o vídeo, baseados nas afirmativas:
 Eu não sabia que...
 Eu já sabia que...
9.
Socialização das produções escritas: solicitar que os alunos leiam suas produções
para a turma;
10.
Exibição de animação sobre celular (Site Revista Nova Escola)
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagemconsumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml.
11.
Atividade em dupla: Solicitar que as duplas respondam as questões, baseados na
animação exibida:
Questões sugeridas:
 De quantas partes é composto um celular e quais são elas?
 Quais os principais matérias usados na fabricação do celular?
 Quais os principais países que fornecem os componentes utilizados na fabricação do
celular?
 Quais os efeitos do descarte incorreto dos aparelhos celular?
12.
Socialização das respostas para a turma através de leitura compartilhada;
13.
Análise de propagandas de celular: Exibir para a turma propagandas de celular e
proceder a análise coletiva incentivando os alunos a perceberem:
 Importância e tipo dos elementos visuais utilizados;
 Tipo de linguagem utilizada;
 Elementos persuasivos;
 Personagens e ambientes;
 Enredo e slogans.
14.
Realização de entrevista: Levantamento sobre qual é a destinação do e-Lixo em Rio
Branco-Acre (Três espaços diferentes, nos quais circulam públicos diferentes supermercado Araújo, Posto de Saúde, na própria Escola).
Questões sugeridas:
 O que você faz com o celular que não quer mais?
 Quais os motivos que te levam a trocar seu celular?
 Você sabe quais materiais compõem um celular?
 Você sabe quais os prejuízos ao meio ambiente ou a saúde humana o descarte incorreto
do celular pode causar?
15.
Atividade de socialização das entrevistas - Análise comparativa das respostas através de:
 Elaboração de tabelas;
 Elaboração de gráficos;
 Produção de notícia escrita ou em vídeo;
16.
Sistematização dos conhecimentos produzidos: Construir com os alunos um artigo
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sobre o celular – produção, consumo e descarte - que poderá ser publicado em um jornal
local ou compartilhado no mural da escola.
Avaliação:
A avaliação ocorrerá durante todo o desenvolvimento da sequência didática, através
de observação, da participação, da interação e do interesse demonstrado pelos alunos
durante as atividades propostas em cada aula, na qual o aluno deverá aprender e envolver-se
progressivamente com os conteúdos, se apropriando das habilidades que deverão ser
desenvolvidas nesse processo de estudo e descoberta.
A sequência didática trata-se de um planejamento indicado para crianças do 5º ano do
ensino fundamental em que se sugere um tema tão próximo a nossa realidade e ao mesmo
tempo põem em questão as questões sociais e ambientais tão características de atualidade.
CONCLUSÕES
Ao discutir as relações CTS no contexto do planejamento didático e efetivamento no
processo de ensino e aprendizagem, estamos trazendo à baila o desafio da educação pública e
de qualidade, alinhada ao contexto da sociedade atual.
Nosso papel é ser instrumento para o repensar pedagógico das relações CTS e sua
integração no processo de ensino e aprendizagem de ciências, para isso, a fulga da condição
de sujeito para a situação de ator, protagonista, é essencial.
A pesquisa nos permitiu também compreender os elementos facilitadores e os desafios para a
implementações dos conceitos e reflexões da atualidade dentro do processo pedagógico.
O desafio de apresentar um planejamento pedagógico para a escola de educação básica,
assumido pela produção, demostra a latente necessidade integramos reflexões teóricas com reflexões
prática. A sequência didática apresentada está longe de ser um modelo uniforme e perfeito para o
ensino e aprendizagem de alunos do 5º ano do ensino fundamental, no entanto, pode nos situar de
modo que consigamos perceber como efetivamente podemos aproximar formação e prática docente.
De certo, discutir as relações CTS e apresentar um planejamento didático sobre o tema: “O
celular: produção, consumo e descarte”, é uma clara tentativas de alinhamos as discussões e situações
da atualidade e do cotidiano dos alunos no currículo evidenciado na escolar. Como significado maior
deste trabalho temos a colaboração para a formação de profissionais da educação e cidadãos
pesquisadores, crítico e reflexivos.
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ENSINO DE GEOGRAFIA EM ESCOLAS DO CAMPO: UM ESTUDO
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RESUMO: O trabalho objetiva compreender os desafios e perspectivas dos processos de

ensino e aprendizagem da Geografia no contexto das Escolas do Campo do município de
Santa Inês/BA, tendo como referência os princípios e valores preconizados no projeto popular
da Educação do Campo. Metodologicamente, as discussões tomam por base as análises
bibliográficas e o trabalho de campo (observação, entrevista e questionários), os quais
fornecem os subsídios necessários ao propósito do trabalho. O panorama das escolas do
campo aponta os limites e possibilidades do ensino contextualizado com as condições
socioespaciais dos trabalhadores que vivem e sobrevivem no/do campo, de modo a
transformar as escolas do campo em espaços formativos de sujeitos emancipados.
Palavras–chave: educação, emancipação, camponeses, luta, resistência

GEOGRAPHY TEACHING IN COUNTRYSIDE'S SCHOOL: A CASE
STUDY IN MUNICIPALITY SANTA INÊS/BA
ABSTRACT: The study aims to understand the challenges and perspectives of teaching and
learning of the Geography in the context of the Countryside's School of municipality Santa
Inês/Ba, referenced to the principles and values espoused in the popular project of the
Countryside's Education. Methodologically, the discussions are based on bibliographic
analysis and field work (observation, interviews and questionnaires), which provide the
necessary support to the purpose of the work. The overview of the countryside's schools
indicate the limits and possibilities of contextualized teaching to the socio-spatial conditions
of the workers who live and survive in/of the countryside, in order to transform the
countryside's schools at formation spaces of emancipated subjects.
KEYWORDS: education, empowerment, peasants, fighting, resistance
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cabe resgatar, de forma breve, a evolução do pensamento geográfico no
contexto escolar, buscando os nexos para entender o papel/contribuição desta ciência para o
projeto popular da Educação do Campo. A geografia emerge como disciplina escolar baseada
na memorização, descrição e transmissão de informações, muitas vezes, dissociadas do
contexto de vida dos sujeitos e das contradições que produzem e organizam o espaço
geográfico. Serviu (ou ainda serve?) de instrumento para legitimar uma classe social
dominante e seu projeto de educação, baseado, dentre outras, na expropriação/subordinação
dos trabalhadores/as visando a “modernização” da agricultura e a expansão capitalista no
campo.
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No entanto, as profundas transformações na sociedade brasileira a partir da década de
60, desencadearam um processo de renovação e crítica à produção do conhecimento
geográfico de outrora. As implicações chegam à escola, e a Geografia enquanto ciência social
prioriza a entender “como e porque os seres humanos modificam os espaços em que habitam,
conforme as relações sociais que estabelecem entre si” (KAERCHER, 2010, p. 11). A partir
de então intensifica-se a abordagem dos aspectos sociais e ambientais no âmbito da
Geografia, especialmente de base marxista.
Nessa perspectiva, entende-se que pensar o ensino de Geografia nas escolas do campo e
no contexto do Movimento por uma Educação do Campo coloca em cena as condições
concretas dos sujeitos sociais do campo e o projeto contra hegemônico de transformação
social, um projeto multidimensional e pluriescalar, onde a Educação, no sentido ampliado do
termo, apresenta-se como alternativa de formação emancipatória de sujeitos.
Nesse cenário, a construção do conhecimento geográfico deve, necessariamente, está
vinculado ao debate da Reforma Agrária; dos paradigmas na produção do conhecimento que
norteia modelos de “desenvolvimento” econômico; aos saberes tradicionais da população
camponesa e às perspectivas do projeto societário que emerge da resistência e luta dos
trabalhadores. Há de se ressaltar que a Educação do Campo é um movimento políticopedagógico engendrado pelos trabalhadores do campo organizados, em defesa de um projeto
popular de educação e de uma sociedade para além do capital.
Portanto, a produção do conhecimento geográfico alicerçado na relação dialética
sociedade-natureza, na perspectiva da Educação do Campo contribui no processo de
emancipação dos sujeitos e transformação social referendada nas experiências políticopedagógica dos trabalhadores e suas organizações sociais.
O presente texto, portanto procura a) discutir a relação entre os princípios da Educação
do Campo e a realidade das escolas campesinas do município de Santa Inês, focalizando no
ensino e aprendizagem da ciência geográfica; e, b) evidenciar a importância e contribuição do
conhecimento geográfico ao projeto popular da Educação do Campo.
MATERIAL E MÉTODOS
Metodologicamente, o estudo baseou-se nos seguintes procedimentos teóricometodológicos: 1) análises bibliográficas: através do levantamento, seleção, análise e
sistematização de livros, artigos, periódicos e demais materiais acadêmicos sobre a Educação
do Campo e o ensino de Geografia; 2) trabalho de campo: coleta de dados in loco para
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subsidiar as discussões sobre a temática pesquisada, utilizando os seguintes instrumentos de
pesquisa: a) observação: contraposição dos referenciais teóricos com a realidade
socioespacial estudada, bem como a participação nas reuniões pedagógicas, de pais e/ou
responsáveis e nas atividades de discussão e planejamento das atividades pedagógicas; b)
entrevista estruturada: foram entrevistados todos os professores que atuam nas escolas do
campo, além do coordenador pedagógico e diretora, no intuito de compreender sob diferentes
perspectivas a problemática do ensino de Geografia nas escolas estudadas e; c) aplicação de
questionários: com os educadores e gestores das escolas focalizadas.
As atividades de campo foram realizadas nas três escolas municipais localizadas
geograficamente no campo, são elas: Escola Antenor Rangel57, povoado de Lagoa Queimada;
Escola Judite Lima da Hora e o anexo Marisa Lula, povoado de Bela Mira, sendo que a última
está localizada em assentamento de reforma agrária; e Escola Riacho do Torre, Fazenda
Riacho do Torre, também área de reforma agrária.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No contexto das escolas investigadas, foram apontados os principais desafios da relação
ensino de geografia e Educação do campo, sendo os principais: a insuficiente estrutura física
das escolas; carência de materiais didáticos específicos; dificuldades para contextualizar o
conteúdo da Geografia com a realidade dos educandos; dificuldades na realização de uma
metodologia de ensino específica para as escolas do campo e; dificuldades em compreender
a proposta de Educação do Campo. A partir destes aspectos é necessário tecer breves
considerações que norteiem o entendimento do tema proposto.
Constata-se, que os educadores entrevistados não têm formação específica para atuar no
contexto das escolas campesinas, logo há um problema de qualificação que se acentua na
medida em que os educadores pontuam a ausência de ações/programas/projetos de formação
continuada para estes sujeitos (Figura 1). Daí, um dos desafios candentes nas escolas do
campo: garantir a implementação das políticas públicas até então conquistadas.

57

A citada escola concentra as atividades de gestão, planejamento e acompanhamento pedagógico das demais
unidades escolares do campo de Santa Inês/BA. As reuniões e encontros pedagógicos acontecem semanalmente
com a presença de todos os educadores que atuam nas escolas do campo, no ensino fundamental nas séries
iniciais, sob a supervisão da coordenação pedagógica e diretora das escolas do campo.
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Figura 14: Nível de escolaridade dos professores que atuam nas escolas do Campo em Santa
Inês/BA, 2015.

Sobre isso, Camacho (2008) acrescenta que os educadores são atores sociais fundamentais
para a construção de um processo educativo emancipatório, autônomo e transformador.
Por isso, necessitam de uma formação que permita ler a realidade para além do
discurso neoliberal, compreendendo a realidade dos seus educandos e possibilitando
que estes possam adquirir uma consciência crítica que lhes dê autonomia intelectual
de observar, analisar, questionar e transformar a realidade (CAMACHO, 2008, p. 8).

Parte-se do pressuposto, conforme apontado anteriormente, que o ensino da Geografia
na perspectiva da Educação do Campo contribui para problematizar as vivências concretas
dos sujeitos camponeses. Portanto, é imperativo que os educadores compreendam a
concepção da Educação do Campo e do ensino de Geografia como instrumentos de
transformação social, considerando a necessidade de “[…] trabalhar as especificidades dos
moradores do espaço rural, respeitando seu saber popular e auxiliando na luta contra a
territorialização do capital no campo e a sujeição da renda camponesa ao capital”
(CAMACHO, 2008, p. 7).
Nesta direção, as possibilidades do ensino de Geografia no presente objeto de estudo
remetem às condições territoriais dos camponeses que constituem a escola. A Geografia, nas
palavras de Camacho (2008), estuda a sociedade por meio do espaço, as relações sociais estão
de algum modo, materializadas no espaço geográfico, de forma que a disciplina de Geografia
tem como principal contribuição auxiliar os atores sociais a perceber as inter-relações
territoriais, bem como o seu papel enquanto agente de transformação.
Logo, as vivências e “leitura de mundo” dos educandos e demais integrantes da
comunidade são elementos indispensáveis à construção da identidade da escola e da prática
político-pedagógica dos educadores no contexto do campo. No entanto, ao longo da pesquisa
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constatou-se que o ensino e aprendizagem da Geografia desenvolvida nas escolas estudadas,
no que pese os avanços pontuais e da disposição dos educadores em aprofundar as reflexões
sobre a práxis, dos objetivos e da necessidade de aproximação com as condições
socioespaciais da comunidade, há um desafio a ser superado: transformá-las em espaços de
formação enraizados e territorializados pelas práticas sociais camponesas.
Aponta-se a necessidade de os Movimentos Sociais (do campo), trabalhadores,
crianças, jovens e adultos ocuparem a escola no sentido de participar ativamente em todas as
etapas do processo de planejamento, execução, avaliação, autoavaliação e reflexão das ações
pedagógicas, administrativas e financeiras das escolas do campo. Nota-se, mesmo nas escolas
localizadas em áreas de reforma agrária, o distanciamento dos Movimentos no dia-a-dia da
escola. Esta é uma questão que precisa ser aprofundada em pesquisas posteriores, de modo a
compreender a dinâmica específica da Educação do Campo para além dos limites territoriais
do município, abarcando as discussões que estão emergindo a nível do Território de
Identidade Vale do Jiquiriçá58.
O processo de transformação das escolas do campo, tendo por base a Educação no/do
Campo, perpassa por alguns elementos já apontados em estudos anteriores de Arroyo,
Caldart, Molina (2004) e de algum modo sinalizados em linhas anteriores, são eles:
I - transformação no papel da escola: assumir o compromisso com a intervenção social; o
compromisso com os princípios e valores camponeses expressos na caminhada da educação
do campo; e o compromisso com a cultura do povo do campo.
II - transformação na gestão da escola: ampliação do acesso (qualitativamente e
quantitativamente); maior participação da comunidade na tomada de decisão. Observa-se que
a participação da comunidade na gestão escolar, no planejamento, na definição de ações e no
acompanhamento dos processos pedagógico, administrativos e financeiros ainda é modesta;
maior participação dos alunos/das alunas na gestão escolar, através do fomento aos espaços e
tempos de organização estudantil, possibilitando canais efetivos de diálogo com os
estudantes.
III - transformação da pedagogia: o jeito de conduzir a formação do ser humano é
fundamentalmente um processo de construção de identidades, por isso mesmo, as múltiplas
dimensões da produção da existência social são indissociáveis do percurso formativo dos
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Esse Território, compreendido como a regionalização oficial do Estado da Bahia, abarca os municípios de
Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Irajuba, Itaquara, Itiruçú, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafayete
Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São
Miguel das Matas e Ubaíra (SEI, 2014).
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sujeitos camponeses. As escolas do campo de Santa Inês não são iguais, elas estão localizadas
em comunidades que possuem singularidades que as diferenciam, tanto nas formas de acesso
à terra, quanto na organização interna da comunidade e, por conseguinte, da escola. Assim, os
processos de construção da identidade formativa das escolas camponesas dependem da
articulação dos sujeitos na gestão de alternativas pedagógicas a partir das práticas e vivências
particulares dos trabalhadores camponeses.
IV - transformação do currículo escolar: estreitar as relações do currículo escolar com o
trabalho na terra. Os resultados do diagnóstico sobre o ensino de Geografia junto aos
educandos, evidenciou a relação de proximidade com o trabalho na terra, eles vivenciam
cotidianamente o trabalhado familiar, conseguem narrar as etapas da produção agrícola, as
formas de plantar, colher, comercializar. Estão a todo o momento construindo identidade com
a terra, através das formas camponesas de relacionar-se com a “terra-mãe”, aprendendo e
ensinando a ser camponês. Sobre a pedagogia da terra, Caldart diz que,
ela brota da mistura do ser humano com a terra: ela é mãe e, se somos filhos e filhas
da terra, nós também somos terra. Por isso precisamos aprender a sabedoria de
trabalhar a terra, cuidar da vida: a vida terra (Gaia), nossa grande mãe, a nossa vida.
A terra é ao mesmo tempo o lugar de morar, de trabalhar, de produzir, de viver, de
morrer e cultuar os mortos, especialmente os que a regaram com o seu sangue, para
que ela retornasse aos que nela se reconhecem (CALDART, 2004, p. 97)

Portanto, transformar o currículo significa fazer do “vivido” parte essencial do ensinado
e do ensinado a estratégia fundamental para valorizar, manter e (re) significar o campesinato.
V - Transformação dos educadores/das educadoras: no contexto socioespacial do presente
estudo, a qualificação dos educadores e a implementação de programas contínuos de
formação são os principais aspectos a serem considerados no processo de transformação
destes sujeitos. Nesse aspecto, as possíveis mudanças vão depender da articulação entre os
diferentes atores sociais que estão produzindo o cenário da educação do campo nas
comunidades, no município, no território de Identidade e no país, na medida em que as
problemáticas da educação campesina estão articuladas ao contexto social do campo, em suas
variadas escalas e dimensões, às políticas públicas de caráter local, regional e nacional. Os
educadores e educadoras são atores políticos, cuja prática pode ser direcionada, de forma
consciente ou não, no sentido de formar sujeitos críticos, autônomos e conscientes de seu
papel na sociedade ou, do contrário, legitimar o discurso neoliberal de educação, cujas
premissas são a subordinação e exploração alienada pelo capital.
Pelo exposto, as contradições do modelo societário em que vivemos, no qual projeta
para o campo, e a cidade, um modelo social baseado na falácia da modernização das relações
produtivas, de organização social e desenvolvimento, mas que, ao mesmo tempo, revela-se
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contraditório, desigual e extremamente desumano, também engendra as condições concretas
para a resistência dos camponeses, na luta por Reforma Agrária em seu aspecto pleno e
constitucional, por educação, trabalho, cultura e lazer, pelo direito de continuar a existir
enquanto camponês.
Os entraves, limites e possibilidades do ensino de Geografia no âmbito da Educação
no/do Campo coloca como questão central a vinculação da escola com os fenômenos da
realidade do campo brasileiro. Pois, “é na complexidade da vida que as pessoas podem
entender e compreender que constroem seu espaço, a sua história e a sociedade em que
vivem” (CALLAI, H. e CALLAI, J., 2010, p. 66).
Os trabalhadores, homens e mulheres do campo, aprendem e ensinam Geografia nos
diferentes espaços sociais à medida que interagem com a natureza produzindo as condições
necessárias à sua existência social. Na escola, a tarefa e o desafio do “caminhar educativo” é
intencionalmente organizar a vivência de mundo de forma articulada com os conhecimentos
científicos historicamente produzidos, possibilitando a construção de novos saberes e à
compreensão e transformação da realidade.
CONCLUSÕES
A análise geográfica da Educação no/do Campo revelou os limites de uma prática
formativa em consonância com a realidade dos sujeitos sociais, uma vez que as condições
concretas das escolas estudadas e da concepção formativa não contemplam as dimensões
históricas do projeto popular de desenvolvimento e organização social preconizada nos
princípios da Educação do Campo. Contudo, acreditamos na potencialidade e capacidade
transformadora da Educação e de seus sujeitos, em especial, aquela construída no calor das
lutas dos trabalhadores para garantir as condições específicas de sua existência social.
Assim, pensamos o ensino e aprendizagem de Geografia como auxiliar no complexo
processo de formação emancipatório, humano e autônomo dos atores sociais do campo, e da
cidade, na perspectiva de reconhecer-se enquanto sujeito ativo na construção de sua história
individual e coletiva.
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Elaine Cristina dos Santos Lima¹, Felipe Alves da Silva2
1

Professora do IFAL – Campus Murici. e-mail: elainecdsl@hotmail.com; 2Discente de curso
técnico integrado em agropecuária - IFAL. Bolsista da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação.
e-mail: phelipe_al@hotmail.com

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo compreender o significado e a representação que
o ensino médio integrado possui para os estudantes matriculados nessa modalidade de ensino
no Instituto Federal de Alagoas – Campus Santana do Ipanema. Assim, entender como a
escola influencia a construção de uma identidade juvenil autônoma vinculada aos interesses
de um projeto democrático de sociedade. Para isso, se fez necessário os dados de matrícula,
conclusão, permanência e evasão da educação profissional técnica de nível médio na
modalidade integrada, adquirido na Coordenação de Registro Acadêmico, do período de 2012
a 2015. Aplicamos questionários com questões objetivas para os alunos. A preocupação com
essas questões nasce da necessidade de se pensar um ensino médio integrado que leve em
consideração a complexidade própria da juventude que muito cedo passa a enfrentar os
desafios de uma formação científica e profissional no momento em que enfrenta a fase mais
conflituosa, de construção de identidades, desejos e expectativas. Com isso, conseguimos
compreender melhor os impactos dessa modalidade educacional para os alunos matriculados.
PALAVRAS–CHAVE: educação, juventude, representatividade

EDUCATION INTEGRATED EAST: REPRESENTATION FOR SOCIAL LIFE OF
REGISTERED YOUTH IN THAT TYPE EDUCATIONAL
ABSTRACT: The research aimed to understand the meaning and representation that the
integrated high school has for students enrolled in this type of education at the Federal
Institute of Alagoas - Campus Santana do Ipanema. Thus, understanding how school
influences the construction of an autonomous youth identity linked to the interests of a
democratic project of society. For this, it was necessary the registration data, conclusion, stay
and avoidance of mid-level technical professional education in integrated mode, purchased
the Academic Registration Coordination, 2012 period to 2015. We applied questionnaires
with objective questions for students. The concern with these issues stems from the need to
think about an integrated high school that takes into account the complexity of youth that very
early starts to face the challenges of a scientific and vocational training when facing the more
confrontational phase, construction identities, desires and expectations. With this, we can
better understand the impacts of this educational modality for enrolled students.
KEYWORDS: education, youth, representativeness
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INTRODUÇÃO
A preocupação com o ensino integrado da rede federal cresce continuamente, na mesma
medida em que a expansão do ensino técnico de nível federal no Brasil vem se intensificando.
Essa expansão já é bastante significativa na formação dos jovens brasileiros. Esses jovens
ingressam numa escola que o proporcionará um currículo de base propedêutica - em que se
apropriará dos conteúdos do ensino científico, e de base técnica – em que se apropriará de
conteúdos para formação profissional em uma dada área. Esses jovens, portanto, são
desafiados a pensar, ainda muito cedo, nas possibilidades profissionais que se abrem.
Como a juventude é um período bastante intenso de descobertas e atribuição de
significados a respeito da vida em seus múltiplos aspectos, é necessário, inicialmente discutir
a juventude para somente, a partir disso, buscar os elementos que permitem a construção dos
significados e representações que o ensino médio integrado possui na vida deles. A juventude
pode ser conceituada como uma “categoria histórico social que para ser entendida se faz
necessário contextualiza-los a no âmbito econômico e sociocultural que edifica a sociedade”
(Souza, 2003). Nos últimos 10 anos vem ocorrendo um crescimento, pelo menos em alguns
setores da sociedade, na idade em que os jovens adentram a vida adulta. Assim, eles levam
mais tempo para sair de casa, para adquirir matrimônio, para concluir os estudos e ter filhos.
Segundo nossa autora esse fenômeno se chama “teenagização” ou “juvenilização”.
Esse fato apresenta um contexto extremamente complexo para se pensar os jovens na
escola, pois, eles trazem consigo uma série de problemas e contradições próprios de sua
condição. Apesar de a juventude ser uma categoria heterogenia, a escola, que lida diretamente
com eles, possui dificuldade de enfrentar os problemas e de compreender os desejos e
representações que eles possuem da vida, e principalmente, da educação. A Escola, portanto,
passa por uma grande crise educacional: O que fazer para que o ambiente escolar seja mais
atrativo e para que os conteúdos, no caso do médio integrado – científico e técnico
profissional – seja significativo? Ou seja, quais os novos desafios da escola atual para a
construção de uma representatividade eficaz e cheia de sentido na vida desse jovem em
harmonia com a formação para o trabalho?
MATERIAL E MÉTODOS
Aplicamos entrevistas estruturadas com os alunos e fizemos uma análise da
bibliografia que envolve o tema juventude, educação e ensino médio integrado.

Artigos

Ciências Humanas

13492

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação técnica profissional no Brasil vem passando por uma grande expansão
atualmente. Essa expansão, que atinge diretamente a formas educacionais para a juventude,
traz consigo uma série de questões que devemos investigar e compreender para melhor
enfrentarmos os impactos dessa educação na vida dos jovens e na sociedade. Ao longo de sua
história, o ensino médio foi pensado como formação para o trabalho. O aluno se formava e
ingressava no mercado de trabalho ou entrava na universidade para integrar, após sua
formação, um sistema de trabalho mais especializado. Em nenhum dos casos, a preocupação
estava vinculada as especificidades próprias dos jovens como sujeitos de necessidades, de
desejos e potencialidades. Por tanto, para se pensar o aprimoramento dos sujeitos é necessário
pensar uma educação básica diferenciada. Em que o foco do ensino médio se desloque do
trabalho para o sujeito, mas especificamente, o jovem. A juventude, portanto, deve ser
considerada a partir de suas múltiplas relações, estabelecidas com base na perspectiva da
emancipação dos homens. Os projetos individuais devem está em articulação com o projeto
da sociedade em questão.
A discussão sobre os objetivos do ensino médio integrado ao ensino técnico
profissional, portanto, não deve obedecer apenas aos aspectos mercantis, mas reconhecer os
aspectos multidimensionais do sujeito. Tal reconhecimento permite a construção de um
sujeito múltiplo que poderá atuar em sua vida de forma autônoma, participando também da
vida social e política da sociedade. A construção de uma juventude que possua uma
identidade bem definida, segundo um projeto societário democrático, passa por uma educação
institucional que conheça as necessidades próprias desses indivíduos e os deem base de
sustentação educacional. Ou seja, é fundamental que o ensino médio integrado se afirme
enquanto uma etapa da educação básica em que se possa construir possibilidades para que os
jovens vençam as barreiras da unilaterização do conhecimento.
O alargamento dos objetivos da formação do médio integrado que passa pela
profissionalização técnica, a iniciação científica, o acesso a cultura e o aprofundamento dos
estudos. Numa cidade como Santana do Ipanema, essa construção da educação que tem como
base o princípio emancipador para constituição dos sujeitos, pode permitir uma mudança
significativa nas próprias relações sociais existentes.
Essa pesquisa será realizada na cidade de Santana do Ipanema, localizada no médio
Sertão alagoano. A escolha do lugar se deu pela fragilidade político, econômico, social e
cultural em a cidade se encontra e pela maneira como esse fato impacta a formação dos jovens
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matriculados no médio integrado do Instituto Federal de Alagoas. Atualmente é o IFAL –
Campus Santana do Ipanema que oferece a melhor qualidade de ensino da região. Isso faz
com que os jovens se interessem em disputar uma vaga para entrar na escola em busca de uma
formação que permitirá uma vida futura melhor. No entanto, ao se deparar com uma realidade
educacional bastante superior ao que tinha acesso nas escolas de nível fundamental da região,
se depara com problemas que os fazem repensar sua permanência na instituição.
Algumas das consequências desse fato são demonstradas no índice de evasão e
retenção escolar. A parte esse problema, lidamos com jovens que possuem dificuldade de
compreender a função de um ensino médio integrado ao técnico e que por isso tende a dá
maior importância a uma ou outra modalidade. Parecem perder a noção de uma formação com
vistas à autonomia e liberdade do sujeito. Essas questões nos despertam o interesse de integrar
um campo de pesquisa, relativa a função do ensino médio integrado e sua relação com o
significado construído pelos jovens integrantes dessa modalidade educacional. Assim, os
dados abaixos demonstram o conhecimento de como os jovens matriculados no curso médio
integrado em agropecuária constrói, na escola, a representação desse curso, e quais os
principais conflitos dessa juventude com relação à sua comunidade e perspectivas a partir de
sua formação profissional.
Gráfico I

Observa-se inicialmente, a partir do gráfico 1, que o padrão de respostas se replica
nas turmas investigadas. Segundo esses alunos, a opção pelo IFAL – Campus Santana do
Ipanema se deu majoritariamente pela excelente qualidade do ensino oferecido por essa
instituição e pela possibilidade de terminar o ensino médio com o curso técnico
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profissionalizante. Curiosamente, o convívio com esses alunos nos permite problematizar o
porquê de não ter sido expressivo o fato dos problemas enfrentados pelas redes de ensino
locais os mobilizarem a procurar o IFAL – Campus Santana do Ipanema?
É sabido que a região do sertão alagoano enfrenta graves problemas educacionais,
não muito distintos daqueles enfrentados na capital alagoana, como pode ser verificado a
partir do IDEB de 2013. Enquanto a rede estadual de ensino do município de Santana do
Ipanema - AL obteve índice de 3.4, a capital alagoana obteve 3.6 no mesmo período. Se
compararmos com municípios como São Paulo e Curitiba que obtiveram em 2013 IDEBs de
5.6 e 6.9, respectivamente, perceberemos que certamente as dificuldades que se apresentam
na rede pública estadual de Alagoas, e de modo especial aquela que é ofertada no sertão
alagoano, é um dos fatores que contribui não só para que os alunos procurem instituições que
socialmente sejam vistas como de melhor qualidade, mas também contribui para que o
próprio IFAL se projete como uma dessas instituições.
Gráfico II

As respostas apresentadas no gráfico 2 revelam que os alunos de um modo geral
estavam cientes de que estavam ingressando no ensino médio e o fariam de modo integrado
ao curso técnico de agropecuária. Observa-se também, a partir do gráfico 3, que a maioria dos
alunos considera necessária a formação técnica profissionalizante integrada com o ensino
médio. No entanto, não é inexpressiva a quantidade de alunos que consideram desnecessária
essa vinculação. Ao considerar que essa é uma instituição que oferece um ensino de alta
qualidade em meio à realidade do sertão alagoano, esses sujeitos, mesmo em minoria, ao
afirmar não ser necessária tal vinculação podendo estar sugerindo que a integração do ensino
médio com o técnico poderia ser facultada aos sujeitos que usufruem dos serviços dessa
instituição. Isso demonstra que existe uma preocupação dos sujeitos em realizar uma
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formação de nível técnico que os permita ingressar no mercado de trabalho com uma
formação qualificada de nível técnico. Mas também demonstra que existe uma parcela
significativa de sujeitos que gostaria de desfrutar da qualidade do ensino ofertado pelo IFAL –
Campus Santana do Ipanema, mas sem a obrigatoriedade da realização do curso Técnico.
Gráfico III

Gráfico IV

Tal desdobramento encontra eco nas respostas apontadas no gráfico IV e no gráfico
Gráfico V
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Gráfico VI

O gráfico 6 apresenta morfologia distinta da que foi apresentada nos gráficos
anteriores. Enquanto que os gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 apresentam um mesmo padrão de respostas
para as diferentes turmas investigadas, no caso do gráfico 6, esse padrão varia nas turmas de
1º, 2º, 3º e 4º anos. Ao questionar acerca da qualidade da formação oferecida na área técnica,
observa-se que nas turmas de 1º ano a quantidade de alunos que considera como “boa” a
qualidade da formação no ensino técnico é expressivamente maior do que a quantidade de
alunos que desafirma isso. No entanto, há de se considerar que o currículo das turmas de 1º
ano é predominantemente composto por disciplinas do ensino propedêutico.
Na medida em que esses alunos avançam para o 2º ano, tanto o currículo passa a ser
mais preenchido por disciplinas técnicas, quanto se apropriam cada vez mais das
possibilidades que a escola oferece ou tomam conhecimento do que poderia oferecer. As
respostas desses alunos dos 2º anos, com maior vivência escolar no IFAL – Campus Santana
do Ipanema, apresenta um padrão inverso ao apresentado pelas turmas dos 1º anos. Chama
atenção o fato de um maior e significativo número de alunos considerar que a formação
técnica ofertada não é boa. Apesar do gráfico novamente se inverter nas turmas de 3º anos,
observa-se que nos 4º anos o número de alunos que considera boa e que não considera boa
essa formação é igual. Há de se considerar que independente do comparativo entre o número
de alunos que considera boa ou não a formação técnica ofertada, é preciso chamar atenção
para o número absoluto de alunos que não considera boa essa formação. Em todas as turmas
não se pode dizer que é inexpressivo esse número. Evidencia-se assim uma certa insatisfação
para com o ensino técnico ofertado nessa instituição de ensino ao longo de todos os anos do
ensino médio.
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Gráfico VII

Gráfico VIII

Esse último gráfico demonstram a importância que os alunos conferem à continuação
da formação. Apesar de estarem no curso técnico e, portanto, já saírem do médio com uma
formação profissional, para que eles consigam uma garantia melhor de sucesso profissional,
uma formação mais aprofundada pode contribuir para uma vida melhor.
CONCLUSÕES
A preocupação dos alunos com a formação do ensino médio integrado passa pela
profissionalização técnica, a iniciação científica, o acesso a cultura e o aprofundamento dos
estudos. Numa cidade como Santana do Ipanema, isso é fundamental, pois essa construção da
educação que tem como base o princípio emancipador para constituição dos sujeitos, pode
permitir uma mudança significativa nas próprias relações sociais existentes.
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RESUMO: Este trabalho apresenta a proposta inicial de um projeto de pesquisa sobre
desenvolvimento e vulnerabilidade socioambiental em cidades pequenas do Nordeste
brasileiro. Tem-se como objetivo geral investigar as particularidades da vulnerabilidade
socioambiental existente em cidades pequenas a partir do discurso de desenvolvimento e das
formas de ocupação e uso do solo urbano, visando o fomento de políticas públicas. Como
caminho analítico tomar-se-á o funcionalismo que fundamenta-se no pressuposto de analogia
por aproximação das relações entre órgãos de um ser vivo e aquelas que existem entre as
formas de organização social, em termos políticos, econômicos e culturais. O trabalho será
desenvolvido em duas cidades nordestinas, Esperança e Limoeiro, localizadas,
respectivamente, nos estados da Paraíba e Pernambuco. Para tanto, apresenta-se nesta unidade
a revisão teórica dos temas propostos. Como resultado, espera-se contribuir ao fomento de
políticas públicas que, na escala municipal, sobretudo intraurbana, permitam a superação de
realidades socioambientais adversas e contraditórias, assim como a revisão das políticas
públicas de meio ambiente e urbana atuais.
Palavras–chave: espaço, meio ambiente, rede urbana

AMONG SLOGANS AND DILEMMAS: DEVELOPMENT
ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN SMALL TOWNS

AND

ABSTRACT: This paper presents the initial proposal for a research project on development
and environmental vulnerability in small towns in Northeast Brazil. One has is to investigate
the characteristics of the existing socio-environmental vulnerability in small towns from the
development discourse and forms of occupation and use of urban land, aiming at the
promotion of public policiesAs analytical path will take up-functionalism that is based on the
analogy of assumption by approximating the relationship between organs of a living being
and those that exist between the forms of social organization, in political, economic and
cultural terms. The work will be developed in two northeastern cities, Esperança and
Limoeiro, located respectively in the states of Paraiba and Pernambuco.
Therefore, we present this unit the theoretical review of the proposed topics. As a result, we
expect to contribute to the promotion of public policies, the municipal level, especially
Intraurban, allow overcoming adverse and contradictory social and environmental realities, as
well as reviewing public policy environment and urban present.
KEYWORDS: space, environment, urban network
INTRODUÇÃO
Na atualidade tem-se verificado o drama, semiperiódico, porém endêmico, dos viventes
assolados por crises ambientais, políticas e econômicas. Este quadro tem sido materializado
no decorrer da história em países subdesenvolvidos, cuja soma de desigualdade social e
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formas de ocupação não planejadas dos recursos naturais, resulta em fortes contradições e
conflitos na configuração espacial das sociedades. Em cidades pequenas, cuja funcionalidade
na rede urbana é fadada a posições políticas e econômicas periféricas, conforme cada escala
de relação econômica e social que se verifica, as possibilidades de períodos de crise
intensificados por fatores ambientais como falta de água, poluição, crises de saúde pública, de
empregos e até de isolamento econômico produtivo podem ser amplificadas.
Historicamente, as cidades pequenas exercem papel secundário nas decisões inerentes
ao funcionamento da rede urbana. Mas, nos últimos decênios tais cidades têm sido
incorporadas pela modernização da rede urbana e dos fluxos econômicos que por ela
expandem o modo de produção capitalista. Este processo tem recebido a denominação de
desenvolvimento, sobretudo, quando marcada pela difusão de instrumentos técnicos de
comunicação, transporte e logística. Acredita-se que a vulnerabilidade socioambiental nas
cidades pequenas pode ser identificada a partir das formas desenfreadas de uso urbano do solo
e ocupação à luz do quadro de políticas públicas ambientais e urbanas, bem como pelo
discurso de desenvolvimento associado a estas políticas.
Até que ponto este processo, dito de “desenvolvimento” tem garantido a melhoria da
qualidade de vida da população, especialmente, aquelas de baixo poder aquisitivo residentes
em cidades pequenas? Haja vista a imensidão de variáveis possíveis a esta análise, mas
principalmente, pela incapacidade de observá-las separadamente na expectativa de respostas
mais amplas, avaliar-se-á a vulnerabilidade socioambiental das formas de ocupação e uso dos
solos em cidades pequenas como elemento central das repercussões negativas e positivas do
modelo dito de “desenvolvimento”.
Tem-se como premissa que o desenvolvimento, numa perspectiva de totalidade social,
só se materializa mediante o alcance de padrões satisfatórios de justiça social, conservação
ambiental e eficiência econômica. Destarte, que desenvolvimento se dá sem uma destas
prerrogativas senão o desenvolvimento fictício? O “desenvolvimento” enquanto discurso do
Estado? O “desenvolvimento puramente econômico” das empresas? O desenvolvimento
tecnológico endeusado com a ciência da informação órfã da realidade social no limiar do
século XXI?
Este trabalho apresenta a proposta inicial de um projeto de pesquisa sobre desenvolvimento e
vulnerabilidade socioambiental em cidades pequenas do Nordeste brasileiro. Tem-se como objetivo

geral investigar as particularidades da vulnerabilidade socioambiental existente em cidades
pequenas a partir do discurso de desenvolvimento e das formas de ocupação e uso do solo
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urbano, visando o fomento de políticas públicas. Como objetivos específicos, almeja-se: *
delimitar o arcabouço teórico sobre cidades pequenas, desenvolvimento e vulnerabilidade
ambiental; * apontar fatores socioeconômicos e ambientais de vulnerabilidade em cidades
pequenas; * refletir sobre o quadro de gestão de vulnerabilidades em cidades pequenas a partir
das formas de ocupação e uso dos solos urbanos; e * analisar a relação entre a vulnerabilidade
socioambiental em cidades pequenas com sua posição política e econômica na rede urbana.
Neste artigo, além dos procedimentos metodológicos da pesquisa, apresentam-se os
apontamentos iniciais do trabalho a partir de sua revisão teórica.
MATERIAL E MÉTODOS
Como caminho analítico considera-se o funcionalismo que, segundo Severino (2007),
fundamenta-se no pressuposto de analogia por aproximação das relações entre órgãos de um
ser vivo e as formas de organização social, em termos políticos, econômicos, culturais, etc.
Conforme Severino (2007, p. 113) “para esse paradigma, a sociedade humana e a cultura são
como um organismo, cujas partes funcionam para atender às necessidades do conjunto. Toda
atividade social e cultural é funcional, ou seja, desempenha uma função determinada”.
Para tanto, elencam-se técnicas empíricas dispostas a seguir em consonância aos
objetivos específicos da pesquisa: a) revisão teórica sobre cidades pequenas, desenvolvimento
e vulnerabilidade socioambiental; b) Levantamento de documentos institucionais públicos
estaduais e federais e de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas,
que permitam a delimitação dos fatores de vulnerabilidade socioeconômico e ambiental; c)
análise de campo para coleta de fotografias, observação in loco, diálogos informais com
amostra dos agentes sociais intra urbanos e levantamento cartográfico e de informações
secundárias em órgãos municipais, estaduais e federais para caracterização da organização do
espaço; d) produção de iconografias representativas da relação entre desenvolvimento e
vulnerabilidade socioambiental a partir dos dados coletados em campo e da análise da
organização espacial de cada cidade pesquisada.
O trabalho em tela será desenvolvido em duas cidades nordestinas, Esperança (Figura
1) e Limoeiro (Figura 2), localizadas, respectivamente, nos estados da Paraíba e Pernambuco.
Ambas encontram-se na sub região do Agreste e, assim como as demais cidades desta
macrorregião, tem passado nas últimas décadas por transformações em sua estrutura urbana.
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Figura 1. Imagem de satélite da cidade de Esperança (sede do município),
estado da Paraíba. Fonte: Google Earth (adaptado), 2016.
Esperança, localizada na região natural do brejo paraibano, possui polaridade que
restringe-se ao grupo de municípios vizinhos, tendo em vista a importância do comércio local
e a atuação de alguns agentes sociais econômicos como a distribuidora Almeida com
influência trans estadual. Atualmente o município apresenta novos fluxos de polaridade com a
instalação de um Campus do Instituto Federal da Paraíba, o que pode contribuir para uma
nova funcionalidade desta cidade dentro da rede urbana regional.
Localizada no Agreste pernambucano, a cidade de Limoeiro também dispõe de
destaque perante um grupo de municípios de menor centralidade econômica social em seu
entorno. Esta influência vem sendo ao longo do tempo freada em determinados setores
econômicos, como na agricultura e pecuária, e ampliada em outros, como nos services,
educacional, clínico laboratorial, contábil e jurídico, além do comércio.
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Figura 2. Imagem de satélite da cidade de Limoeiro (sede municipal),
estado de Pernambuco. Fonte: Google Earth (adaptado), 2016.
O crescimento desordenado verificado na cidade até os dias atuais tem gerado
inúmeros impactos nas áreas de margens do rio Capibaribe e em áreas de forte ingrimidade
com evidente processo de segregação socioespacial.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA
Sen (2005) considera que o desenvolvimento é um processo de expansão das
liberdades reais individuais, que são o fim e o meio do processo de desenvolvimento. O
mesmo ressalta ainda a insuficiência da perspectiva que compreende o desenvolvimento
somente como acumulação de riqueza, afirmando que esta não é a única variável que se deve
considerar ao tratar-se de melhoria da qualidade de vida e consolidação das liberdades
individuais.
Desta forma, questiona-se a perspectiva empírica de desenvolvimento como
crescimento econômico observada no discurso político adotado em países emergentes, como o
Brasil. Parafraseando Furtado (2007), o desenvolvimento trás consigo a promessa de tudo, a
modernidade inclusiva pela mudança estrutural. Explicando Furtado (2007), Amaral e Ri
(2011), afirma que o desenvolvimento também é um fenômeno com dimensão histórica, pelo
qual cada economia enfrenta problemas que lhe são específicos.
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Todavia, quando materializado apenas para a promoção de crescimento econômico, o
desenvolvimento torna-se ineficiente e indicativo dos problemas vitais de uma sociedade.
Além de afastar-se da concepção de liberdade defendida por Sen (2005), este
desenvolvimento revela a contradição do papel do Estado mediante as demandas sociais mais
elementares. Segundo Bercovici (2003), a falta de desenvolvimento não poderá ser motivo
para justificativa de limitação dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, o
desenvolvimento deve, pois, ser provido pelo Estado sendo ele o principal formador de
políticas de desenvolvimento.
Um subproduto materializado pelo modelo de desenvolvimento adotado em países
como o Brasil é o aumento da vulnerabilidade socioambiental dos grupos sociais de menor
poder aquisitivo. A vulnerabilidade tida na perspectiva de processo é, antes de tudo, uma
construção social, muito embora sua forma e constituição não estejam dissociadas dos
sistemas naturais. Em termos gerais, é fruto de uma base sólida, oriunda do mundo vivido e
percebido, nesta ordem. Apesar da intervenção da Organização das Nações Unidas, o debate
teórico acerca deste tema encontra-se em fase embrionária, sendo por isso pequeno e, até
recentemente, ocupado por concepções tecnocratas como apontam Hewitt (1983) e Aledo e
Sulaiman (2014). As discussões sobre vulnerabilidade emanam da insuficiência empírica e
teórica das concepções tecnocratas sobre desastres naturais, as quais desprezavam a questão
da vulnerabilidade para o entendimento dos riscos ambientais e de seus fatores sociais. Para
esta concepção, os desastres naturais não apresentam relações diretas com questões sociais e
são explicados por fatores físicos extremos, sendo passíveis à soluções de gestão através do
uso de tecnologias (QUARANTELLI, 1998).
Existem tantas definições de vulnerabilidade quanto existem tipologias do que seja
vulnerabilidade no mundo atual. Conforme a organização das Nações Unidas através de seu
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2014, p.1) entende-se por
vulnerabilidade
“la exposición al riesgo y la gestión del mismo, incluidos el asegurarse contra
um acontecimiento adverso y la diversificación de los activos e ingresos. [...]
ha adoptado um enfoque más amplio y se han enfatizado las estrechas
relaciones entre la reducción de lavulnerabilidad y el fomento del desarrollo
humano.”

Concebe-se vulnerabilidade como a susceptibilidade de algo não desejado acontecer
como um furacão, terremoto ou enchente, uma grande crise econômica que gere desemprego
em massa, crises sanitárias, conflitos civis, uma grave epidemia patológica, entre outros
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(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2014). Em
Brasil (2007, p. 26) identifica-se uma concepção semelhante que defini vulnerabilidade como
o “grau de perda para um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de uma determinada
área passível de ser afetada por um fenômeno ou processo”, embora faça menção a
indicadores quantitativos como a menção do termo “grau”.
A vulnerabilidade socioambiental não é, pois uma determinação de fatores naturais. Ela se dá,
de forma variável conforme a situação socioeconômica do indivíduo ou grupo, no bojo das relações
contraditórias de classes, componentes básicas do capitalismo. Entre os donos dos meios de produção
e o Estado, que definem os parâmetros de (re)produção da cidade legal, e as classes trabalhadoras e/ou
mal incluídas, que buscam a sobrevivência, ainda que submissas ao capital, seja na venda de sua força
de trabalho ou na produção de espaços ilegais na cidade, a vulnerabilidade destes últimos é um sinal
do desnível do poder que comanda a cidade, seus agentes, e o processo de transformação da natureza
em espaço (MENDONÇA, 2004).

Além disso, a falta de conhecimento técnico dos líderes governamentais e de estrutura
administrativa gera um descompasso entre a proposta jurisdicional e aquela efetivamente
conduzida nas obras e ações dos municípios. Apesar da centralidade do poder público,
concorda-se com Jacobi (2004) ao destacar que os impactos negativos do conjunto de
problemas socioambientais além de estarem ligados à precariedade dos serviços públicos,
indicam também o desleixo e a supressão dos cidadãos, especialmente daqueles que residem
em bairros de precária infraestrutura.
Como resultado, as contradições nas cidades se tornam a cada dia mais efetivas. Um
exemplo disto é ilustrado pelas cidades pequenas. Quando constituídas por espaços que
testemunham em sua organização contradições socioespaciais, estas cidades combinam o
quadro de degradação e escassez de seus recursos naturais, os riscos sociais relacionados a
instabilidade econômica, bem como a exiguidade de seus espaços intensificada para os grupos
de menor poder aquisitivo, especialmente nas áreas próximas ao centro dinâmico de economia
local e/ou aos serviços públicos essenciais à vida na cidade.
Vale frisar que uma cidade não é apenas uma área onde existe um aglomerado de
habitações e de pessoas, nem vive apenas em função dos contingentes populacionais que nela
habitam, trabalham, estudam e se divertem. Uma cidade é, sobretudo, um centro de relações
de pessoas de outras áreas – do campo e de outras cidades – e que vêm para ela a fim de
adquirir bens expostos à comercialização e usar serviços que nela são fornecidos
(ANDRADE, 1985, p. 277).
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Assim, tomando por empréstimo a denominação de cidades locais utilizada por Santos
(1979), concebe-se as mesmas como um recorte analítico a esta pesquisa, definindo-as como
“a dimensão mínima a partir da qual as aglomerações deixam de servir às necessidades da atividade
primária para servir às necessidades inadiáveis da população com verdadeira especialização do
espaço” (SANTOS, 1979, p. 71).

Diferentemente de épocas passadas, estas cidades locais, denominadas aqui como
cidades pequenas, apresentam importante papel na dinâmica da rede urbana, seja como
centros de consumo, seja como locais de dinamização econômica em um ou mais setores
produtivos. Sobre isso, Corrêa (1999) afirma que a globalização promove mudanças, gerando
uma refuncionalização nas cidades, cujos reflexos podem ser explicados por meio de duas
possibilidades: perda de centralidade, acompanhada pelo surgimento de novas funções não
centrais, ligadas diretamente à produção do campo; além das transformações dadas com a
introdução de novas atividades, que proporcionam uma especialização produtiva ao núcleo
preexistente, dando-lhe a possibilidade de inserir-se diferentemente na rede urbana, que passa
a ter uma mais complexa divisão territorial do trabalho.
Nestes termos cada cidade constitui numa dada estrutura espacial uma porção com
particularidades no sistema produtivo. Estas particularidades não lhe são congênitas postas as
imposições dos níveis externos que a influenciam e que, diante a dualidade governo X capital,
em países capitalistas, como o Brasil, refletem muito mais as condições de operacionalidade
necessárias ao capital. Assim, são as cidades pequenas impulsionadas a um crescimento de
padrão externo e, raramente, com preocupações socioambientais. O resultado desta
dissonância é o surgimento de conflitos, ainda que potenciais. Trata-se também de uma
evidência da contraditória relação entre o interno e o externo, potencializada com a expansão
de estruturas técnicas da rede urbana.
Por isso, torna-se necessária a análise das relações entre os agentes sociais no que
tange a organização e produção do espaço intra e inter urbano, enfatizando a relação entre
desenvolvimento e vulnerabilidade socioambiental em tempos globalizados e intensos de
processos espaciais de fragmentação e integração (LACERDA, 2011). As articulações entre
os agentes sociais devem, contudo ser observadas para além dos limites intra urbanos, haja
vista transcenderem não raramente pela rede urbana, através dos agentes sociais que atuam
em diferentes escalas e dos sistemas técnicos de transporte e comunicação que permitem esta
fluidez (CORREIA, 2011).
Assim, a cidade pequena é entendida como um núcleo da produção capitalista
globalizada (SANTOS, 2007). A depender de seu papel na hierarquia urbana (que não é
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estático), tem uma função definida pela e para produção. A partir de sua história recente, o
espaço urbano contraditoriamente globalizado é cada vez mais “integrado”, no que tange à
produção ditada pelo e para o lucro, e “fragmentado” do ponto de vista social às classes mais
exploradas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tem-se como principais perspectiva para este trabalho contribuir ao fomento de
políticas públicas de sustentabilidade que, na escala municipal, sobretudo intraurbana,
permitam a superação de realidades socioambientais adversas e contraditórias; revisar as
politicas publicas de meio ambiente e urbana atuais, propondo fundamentos teóricos e
empíricos para estudos diagnósticos em cidades pequena; e ampliar as matrizes de pesquisa
sobre meio ambiente urbano a partir da discussão teórica sobre vulnerabilidade e
desenvolvimento em cidades pequenas.
Espera-se também divulgar os resultados da pesquisa através de relatórios internos ao
IFPB, nos eventos do Campus Esperança, além dos eventos regionais e/ou nacionais de meio
ambiente e Geografia, contribuindo assim para solidificação de estudos geográficos na rede de
Instutos Federais, socializando as experiências realizadas com a comunidade interna e,
outrossim, com o publico externo, através de revistas especializadas na area de Geografia.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de iniciação científica
Equidade de Gênero: análise do perfil de servidoras/es que ocupam cargos de poder/decisão
no IFAL, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do
Instituto Federal de Alagoas. A pesquisa tem sua origem no Programa Pró-Equidade de
Gênero e Raça, promovido pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e executado pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), através do Comitê
Pró-Equidade de Gênero e Raça. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que tem
como marco teórico-metodológico a perspectiva feminista de gênero e, como objetivo geral,
analisar de que forma estão ocupados os cargos de poder/decisão no IFAL. O desenho
metodológico abarca: a) levantamento bibliográfico; b) identificação de documentos políticos;
e, c) construção de diagnóstico da realidade do IFAL, no que se refere à ocupação de cargos
de poder/decisão para mulheres e homens. A pesquisa mostra-se relevante, pois, embora
nossa sociedade tenha avançado em políticas públicas de gênero, ainda é perceptível a
existência de setores feminizados onde a retribuição é baixa, poucas mulheres em
cargos/funções importantes, que a maternidade afeta as taxas de emprego feminino, que a
execução das tarefas domésticas e de cuidado obstaculizam a conciliação da vida laboral,
pessoal e familiar. Desse modo, torna-se necessário refletir sobre a construção de políticas que
promovam a igualdade de oportunidades e, quiçá, o IFAL possa tornar-se pioneiro e inovar
em medidas institucionais através do profundo e complexo diagnóstico ao qual esta pesquisa
se propõe.
Palavras–chave: igualdade de oportunidades, mulheres no âmbito laboral, políticas de
igualdade, equidade, gênero

GENDER EQUITY: PROFILE ANALYSIS OF MALE AND FEMALE
EMPLOYEES THAT OCCUPY POSITIONS OF POWER/DECISION IN
IFAL
ABSTRACT: This paper aims to present the scientific initiation project Gender Equity:
profile analysis of servants occupying positions of power/decision in IFAL, linked to Program
for Scientific Initiation Scholarships of the Instituto Federal de Alagoas (IFAL). The research
has its origin in a program about equality of gender and race, sponsored by the federal
government. This is a qualitative research, whose theoretical and methodological framework
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is the feminist gender perspective. The general objective is to analyze how they are occupied
positions of power/decision in IFAL. The methodological purpose includes: a) literature; b)
identification of policy documents; and c) diagnosing the construction of IFAL reality,
regarding the placement positions of power/decision for women and men. Research shows
itself relevant because, although our society has advanced in public gender policies, the
existence of feminized sectors is still visible where the return is low, few women in positions /
important functions, the motherhood affecting employment rates female, the performance of
household chores and care hinder the reconciliation of work, personal and family. Thus, it is
necessary to reflect on the construction of policies that promote equal opportunities and,
perhaps, the IFAL can become a pioneer and innovate in institutional arrangements through
the deep and complex diagnosis to which this research aims.
Keywords: equal opportunities, women in the workplace, equality policies, equity, gender

INTRODUÇÃO
O projeto de iniciação científica Equidade de Gênero: análise do perfil de servidores e
servidoras que ocupam cargos de poder/decisão no IFAL é um desdobramento de outra
pesquisa, também em nível de iniciação científica, intitulada Igualdade de oportunidades
entre os sexos no âmbito laboral na Reitoria do IFAL: limites, possibilidades e desafios, que
teve como foco a análise de como se constrói, no âmbito laboral, a igualdade de
oportunidades entre os/as servidores/as da Reitoria do Instituto Federal de Alagoas, a partir da
interface com as questões de gênero e igualdade de oportunidades. Este trabalho também se
articula ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para
Mulheres (SPM), que vem sendo executado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas (IFAL), através do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça.
Beauvoir (1949), afirmou, em sua obra O segundo sexo, que não se nasce mulher: se
torna mulher. A assertiva planteada por Beauvoir manifesta uma realidade de toda a
humanidade, independente de período histórico, cultura, religiosidade etc. Desde a
perspectiva da teoria feminista, afirma-se que, por mais que a ciência, a tecnologia e a
sociedade tenham avançado, as bases materiais e simbólicas permanecem assentadas em
princípios excludentes que não apenas refletem a categoria gênero, mas que também ajuízam
marcadores como raça/etnia, religiosidade e classe social (SAFFIOTI, 1999; YOUNG, 2000;
SAFFIOTI, 2001; SAFFIOTI, 2003; SCOTT, 2003). Portanto, é legítimo afirmar que a
sociedade reproduz – incessantemente –, em seus pilares, relações assimétricas entre homens
e mulheres, que incidem em vários âmbitos da vida de ambos/as.
Em primeiro lugar, é importante considerar que, ainda que as mulheres tenham aportado
amplamente no desenvolvimento da sociedade, seu protagonismo foi tornado invisível e posto
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à margem dos grandes acontecimentos da história, e é com base em um “discurso
hipertrofiado” que se produz uma compreensão hegemônica de que os homens são o ponto de
referência, e de que são as suas contribuições (dos homens) que explicam a evolução da
humanidade. Essa fronteira, de natureza androcêntrica, perdurou por séculos, mas as vozes
silenciadas, as mulheres importantes que não foram reconhecidas em nossa história,
começaram a ter ressonância e visibilidade através do feminismo.
O movimento feminista constituiu-se num avanço político, teórico e social que,
inicialmente, potencializou o questionamento dos papéis tradicionais que “constituem”
homens e mulheres e, posteriormente, visibilizou o protagonismo das mulheres e suas
contribuições frente a uma cultura e uma ciência predominantemente androcêntricas. Para o
feminismo, as instituições sociais não estão apartadas da estrutura patriarcal de poder. Sendo
assim, é apropriado que reflitamos acerca do convite que Foucault nos faz ao sugerir que
possamos submergir nos processos mais remotos, e compreender como caímos em nossas
armadilhas históricas (DREYFUS; RABINOW, 1995), com destaque para o patriarcado, pois
As estruturas patriarcais de poder contaminam absolutamente todas as
instituições sociais, assim como, muitas condutas singulares ainda não
institucionalizadas. Nada ocorre fora destas estruturas patriarcais de
poder; nem mesmo as matrizes subversivas de gênero, que as
transformam a partir de dentro, já que não existe nenhum espaço fora
(SAFFIOTI, 2003, p. 34).

Em segundo lugar, é relevante apontar que alguns mecanismos jurídicos, universais e
locais, foram fundamentais na construção de princípios legais e normativos que reconhecem
as desigualdades e que corroboram para a construção de políticas de igualdade entre homens e
mulheres. A Convenção sobre igualdade de remuneração (1951), a Convenção sobre
discriminação no emprego e na ocupação (1959), a Convenção sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação contra as mulheres (1979), a Comissão tripartite de igualdade de
oportunidades e de tratamento de gênero e raça no trabalho (2005) e a II Conferência
Nacional de políticas para as mulheres (2007) são exemplos de iniciativas políticas que
fomentaram debates e inseriram em suas pautas propostas para a construção de políticas
públicas de igualdade de oportunidades e de tratamento de homens e mulheres, no âmbito
laboral.
Nesse processo, o protagonismo do movimento feminista tem sido importante para
evidenciar e apontar alternativas políticas para a promoção da igualdade de oportunidades
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entre homens e mulheres. No entanto, vale salientar que, embora a igualdade de
oportunidades no âmbito laboral seja um princípio jurídico reconhecido internacionalmente,
ainda há grande resistência em materializar políticas públicas que garantam tais ações
afirmativas. Sendo assim, compreendemos a igualdade de oportunidades no âmbito laboral
como ações afirmativas que objetivam construir um conjunto de políticas públicas com vistas
a “corrigir” os efeitos da discriminação reproduzida e legitimada no passado e concretizar o
“ideal” da igualdade de acesso e oportunidades (BARBOSA, 2001).
Em terceiro lugar, é necessário considerar que as mudanças recentes no contexto de
políticas de igualdade promoveram importantes transformações, porém, em se tratando de
políticas públicas de igualdade de oportunidades, muitas pesquisas têm evidenciado que ainda
há muito por superar. Dentre a longa lista, citamos alguns aspectos que merecem destaque: a)
as condições de acesso, presença e permanência das mulheres no trabalho são diferenciadas,
tendo em vista a persistência de princípios de que é mais “rentável” contratar uma força
masculina ao contrário da feminina (a licença maternidade e os cuidados com a família são
levantados no momento de análise de currículos etc.); b) a diferença salarial é tema
“polêmico”, pois retrata a realidade brasileira, onde as mulheres, mesmo com alta taxa de
escolarização, recebem cerca de 30% a menos que os homens (BID, 2009); c) a sexualização
das ocupações (do cuidado e da produção) que está relacionada às diferenças salariais entre as
profissões e o reconhecimento social (BRUSCHINI, 1995); d) os diferentes índices entre
mulheres e homens quando se trata de desemprego e precariedade no trabalho é um fenômeno
mundial e preocupante, por tratar-se também de questões vinculadas à saúde (DIEESE, 2014);
e) a conciliação da vida laboral, que ainda é compreendida como questão do “mundo
feminino” (LOW, 2013); f) a dupla e tripla jornada de trabalho que atinge fortemente as
mulheres; g) a escassa presença das mulheres nos espaços de decisão, de direção, na política
etc. (BRASIL, 2013).
Por último, compreendendo gênero como um recurso intelectual e analítico
importante, capaz de combater os discursos deterministas e, também, como elemento
constitutivo das relações sociais e das formas primárias de estabelecer relações de poder
(SCOTT, 2003), faz-se necessário institucionalizar políticas de promoção da igualdade de
oportunidades, tendo em vista ser

[...] chave tanto para a efetiva instalação e transversalização do tema
na agenda pública, quanto para o desenvolvimento de políticas e
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estratégias que digam respeito não apenas à melhoria de um ou outro
aspecto particular das condições de vida das mulheres, mas que sejam
capazes de superar concepções, mecanismos e formas institucionais
que continuam relegando-as a uma posição secundarizada no trabalho
e na sociedade. É necessário assinalar que esse é um processo
complexo, terreno de uma disputa cultural e política; e, por isso
mesmo, não é linear e está sujeito a altos e baixos, idas e vindas,
avanços, obstáculos e inclusive retrocessos. É um processo que
envolve compromissos políticos, mas também a capacidade de
desenvolver e implementar instrumentos muito concretos de
monitoramento e gestão pública, que supõem desde a disponibilidade
de estatísticas e indicadores e a mobilização de especialização técnica
(OIT, 2010, p. 36).

Frente a essa perspectiva, sabemos que, cada vez mais, pesquisadoras e pesquisadores
da área de gênero têm identificado a necessidade de as instituições públicas e privadas
oferecerem espaços de diálogos, projetos de pesquisas e políticas institucionais na área de
conciliação laboral e igualdade de oportunidades entre suas e seus profissionais. A iniciativa
de fazer análises de gênero, refletir, propor, construir e implementar instrumentos e
metodologias é uma característica importante em uma instituição pública. Ou seja, aderir a
um princípio de igualdade, delegar pessoas para formular, implementar e avaliar políticas e
promover sensibilizações desfocadas da realidade não é suficiente para enfrentar as
desigualdades. Produzir diagnósticos, conhecimentos específicos e transversalizar o princípio
da igualdade e os temas de gênero a partir de distintas experiências históricas e institucionais
e, evidentemente, ter a competência e capacidade de implementar essas mudanças é
primordial.
Trata-se, sobretudo, de compreender e promover relações de poder horizontais,
transformar a realidade, mudar concepções e estruturas (concretas e simbólicas) complexas e
arraigadas, com o objetivo de refletir sobre a cultura institucional e sobre seus procedimentos,
formas de organização do trabalho, da vida privada e da vida pública, que possibilitem –
minimamente – iniciar processos de rompimento com a desvalorização, subordinação e
secundarização da mulher, no mundo do trabalho e na sociedade. Nesse sentido, a ação de
pesquisa aqui descrita propõe-se a problematizar e analisar a questão da igualdade de
oportunidades entre servidoras/es do IFAL, considerando que a promoção de políticas de
igualdade se dá, também, ao enfrentar as dificuldades adicionais advindas da condição de
gênero. Assim, o objetivo da pesquisa é tecer uma análise da forma como estão ocupados os
cargos de poder/decisão, no âmbito do IFAL.
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MATERIAL E MÉTODOS
Considerando a pesquisa uma atividade intrínseca do fazer científico, “[...] que
alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 2010, p.
16), pretende-se investir na execução de um projeto que apresente contribuições para o IFAL
e que possibilite um espaço formativo de pesquisadoras/es em áreas relacionadas ao campo da
política pública na interface com a administração pública e gênero. Para isso, será
desenvolvida pesquisa de caráter qualitativo que produza conhecimento situado e vise a
construir sentidos para interpretar o mundo/fenômeno/objeto pesquisado.
A pesquisa envolve algumas estratégias metodológicas que se complementam no
sentido de responder aos objetivos apresentados, e seu desenho metodológico abarcará os
seguintes eixos:
* Levantamento bibliográfico sobre gênero e políticas de igualdade de oportunidades no
âmbito laboral: objetiva identificar o que há de conhecimento produzido/publicado sobre o
tema de estudo e como esse material ajudará a (re)pensar e construir questões e possibilidades
de respostas sobre os temas (MARCONI; LAKATOS, 2003). Ademais, interessa conhecer
tanto o material bibliográfico levantado quanto como ele foi encontrado. Serão utilizadas
bases de dados de relevância no país, como, por exemplo: Portal da CAPES e Scientific
Electronic Library Online (SciELO). A partir do uso dos descritores “gênero” e “gênero no
âmbito laboral”, serão consideradas as publicações referentes ao período de 2013 (criação da
Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres) até 2016.
* Identificação de documentos políticos de domínio público: realizar-se-á pesquisa
documental na perspectiva de reunir os principais documentos que referenciam o processo de
enfrentamento das desigualdades de gênero no âmbito laboral, e que dialogam sobre gênero e
desigualdade. Os documentos são importantes dispositivos de análise de políticas públicas e
constituem um conjunto diverso de dados que agregará relatórios, programas e planos de
governo etc. (ARAÚJO JUNIOR, 2000).
* Construção de diagnóstico da realidade do IFAL, no que se refere à ocupação de cargos
de poder/decisão para mulheres e homens: com o apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP) do IFAL, será traçado um perfil de servidoras/es que ocupam cargos de direção e/ou
funções gratificadas na instituição. A construção do diagnóstico remete ao processo de
identificação de âmbitos específicos da atuação de diferentes sujeitos, possibilitando uma
análise detalhada e complexa a partir do processo de produção de informações, de análise dos
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dados levantados etc. As informações que serão levantadas/produzidas estarão baseadas nos
seguintes elementos: sexo, raça, idade, tempo de exercício, órgão de lotação, regime jurídico,
profissão, jornada de trabalho, formação profissional, função/cargo que ocupa, licenças,
vencimentos. Espera-se que, através de tais informações, seja possível identificar elementos
que possam favorecer políticas que primem pela igualdade de oportunidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho diz respeito, como mencionado, a uma ação de pesquisa iniciada em
agosto de 2016. Desse modo, ainda não há resultados consolidados a serem apresentados
(como visto anteriormente, o objetivo deste texto é realizar uma apresentação do citado
projeto). Aqui, entretanto, elencamos os resultados que se pretende alcançar com a execução
da ação. São eles:
* Construir diagnóstico que possibilitará fortalecer e aperfeiçoar as práticas desenvolvidas
pelo IFAL, no que se refere ao processo de promoção da igualdade de oportunidades de
servidoras/es;
* Apresentar documento que possa ajudar a constituir o IFAL como instituição inovadora no
trato de políticas de igualdades de oportunidades entre homens e mulheres no serviço público,
especialmente em relação aos demais Institutos Federais existentes no país;
* Reconhecer as iniciativas do IFAL como parte de uma proposta pioneira no serviço público
federal, no Nordeste e no estado de Alagoas;
* Produzir elementos e subsídios para a conquista do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres;
* Sugerir a construção de comissão com vistas à construção do Plano de Igualdade de
Oportunidades do IFAL.
Vale ressaltar que se pode observar, como resultado positivo, a promoção de
discussões voltadas à equidade de gênero na instituição, a qual foi iniciada ainda no projeto
do qual este deriva. Este projeto atual possibilita a continuidade destas discussões e pode
subsidiar o desenvolvimento de ações que promovam a igualdade entre homens e mulheres no
mundo do trabalho.
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(IN)CONCLUSÕES
Sabe-se que, para que a igualdade formal seja convertida em igualdade real, é
fundamental o desenvolvimento de políticas públicas amplas e setorizadas, que organizem
recursos político-jurídicos e medidas que auxiliem no incremento da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres. Assim, espera-se que a ação de pesquisa aqui
delineada repercuta positivamente na estrutura organizacional do IFAL, uma vez que
possibilita o início de diálogos sobre as possibilidades de conciliação da vida familiar e
laboral dos servidores e servidoras da instituição. Uma iniciativa dessa envergadura tem como
perspectiva promover a garantia de que ninguém seja “penalizado/a”, direta ou indiretamente,
em função de sexo/gênero e/ou raça. E, ainda, a garantia de que os servidores e as servidoras
possam ter a oportunidade real de participar de forma igualitária nos distintos âmbitos da vida
(laboral, político, econômico, social, formação etc.).
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RESUMO
Neste artigo discute-se a Estado, políticas públicas e formação de professores, tendo como
referência autores como: Esping-Andersen (1995), Salvador (2010), Draibe (1989) Saviani
(2012), dentre outros. O objetivo central é analisar as transformações que o Estado brasileiro
passou na segunda metade do século XX, como essas transformações impactaram na
formulação das políticas públicas, com enfoque nas políticas educacionais e de formação de
professores que culminaram com a criação do PARFOR em 2009. A pesquisa identificou que
houve uma ampla adesão das instituições públicas de ensino superior: universidade,
faculdades e institutos federais colaborando de forma mais intensa a partir criação do
PARFOR. A metodologia do presente trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica. O estudo
identificou que é necessário ampliar a oferta de vagas para qualificação de professores, pois as
iniciativas em curso têm se mostrado pouco eficientes na resolução do problema.
Palavras-chave: Estado. Formação de Professores. Políticas Públicas. PARFOR.

STATE PUBLIC POLICIES AND TEACHER TRAINING
ABSTRACT
In this article we discuss the State, public policy and teacher training, with reference to
authors such as Esping-Andersen (1995), Salvador (2010), Draibe (1989) Saviani (2012),
among others. The main objective is to analyze the changes that the Brazilian State started in
the second half of the twentieth century, as these affected changes in the formulation of public
policies, focusing on educational policies and teacher training that led to the creation of
PARFOR in 2009. The research has identified that there was broad support of public higher
education institutions: universities, colleges and federal institutes collaborating more
intensively from creation of PARFOR. The methodology of this study was based on literature.
The study found that it is necessary to expand the supply of vacancies for qualified teachers,
as current initiatives have proved inefficient in solving the problem.
Keywords: State. Teacher training. Public policy. PARFOR.
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INTRODUÇÃO
A segunda metade do século XX foi marcada por uma série de transformações no
mundo inteiro. No campo das políticas sociais pode-se afirmar que o pós-guerra foi marcado
por uma série de intervenções inclusivas que ficaram conhecidas como Welfare-State.
Com relação ao Brasil esse período foi marcado por uma série de governos autoritários
que representaram um retrocesso no cenário político, democrático, social e econômico.
Somente a partir de 1988, com aprovação da nova constituição, é que o país acenou a
retomada de uma série de políticas. Contudo, com a eleição de Collor o que se viu foi uma
série de políticas ancoradas no modelo neoliberal.
Os desencontros políticos repercutiram nas políticas sociais. O Estado brasileiro
comprometido com as diretrizes do Consenso de Washington passou a defender a redução da
intervenção do Estado nas políticas públicas em nome da redução da diminuição do aparelho
estatal.
Na arena educacional brasileira as políticas que se seguiram após a redemocratização
foram caracterizadas, conforme relata Saviani, pelas descontinuidades, protelações e
desvinculações de recursos.
Já com relação as políticas de formação de professores o cenário que se seguiu a
aprovação da Lei 9394/96 foi de esforços para universaliza a formação universitária dos
docentes da educação básica. Esse contexto, desembocou em 2009 na criação do Plano
Nacional de Formação de Professores.
Para facilitar a leitura e a compreensão do leitor este artigo está dividido em três
partes: o primeiro tópico desvela as tensões e transformações do Estado e das políticas
públicas no Brasil; o segundo item relata as iniciativas relativas a formação de professores da
educação básica e as considerações finais.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa bibliográfica que teve como fonte: artigos, livros, teses e
dissertações. A escolha por uma pesquisa bibliográfica teve como justificativa a necessidade
de elaborar uma visão ampliada sobre esse tema (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS,
2010).
Trabalhou-se

com

a

abordagem

qualitativa

para

análise

dos

dados

construídos/coletados por considerar que o estudo dessa natureza não pode se prender a
resumos estatísticos, ao contrário, faz-se necessário captar as reflexões sobre o tema,
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compreender historicamente a problemática e perceber os direcionamentos da política de
formação docente. (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).
Quanto aos objetivos a pesquisa se define como explicativa e descritiva, buscou-se
identificar os percursos da política nacional da formação docente nas últimas décadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a Segunda Guerra Mundial o mundo se voltou para a reconstrução dos
estados participes do grande conflito. Para tal as ideias de Keynes ajudaram os estados na
restauração de suas infraestruturas, de suas economias, etc. E enquanto os escombros eram
removidos, acordos de paz eram assinados, buscava-se restabelecer limites objetivos de
respeito à dignidade humana, abalada por três décadas de irracionalismos ideológicos e
bélicos, afinal entre 1914 e 1945 milhões de vidas foram ceifadas.
As respostas que se seguiram em vários países da Europa, e em outras partes do
mundo, foram uma série de políticas de proteção social. O modelo de estado promotor
dessas políticas ficou conhecido como Welfare State. Para Esping-Andersen (1995) o
Estado de bem-estar social representou:
Uma das marcas da era dourada de prosperidades do pós-guerra, significou mas do
que um simples incremento das políticas sociais no mundo industrial desenvolvido.
Em termos gerais, representou um esforço de reconstrução econômica, moral e
política (p. 73).

Essa era dourada foi possível graças ao desenvolvimento econômico dos países
Europeus e pela intervenção direta do estado na criação e manutenção de redes de proteção
social.
Contudo, é preciso esclarecer, conforme explica Salvador (2010), que o Welfare State
é produto de uma longa História. Assim definida:
O Welfare State é um conjunto de serviços sociais que evoluiu da Poor Low até a
proposta de Beveridge, avançando no reconhecimento de responsabilidades
coletivas na prestação de uma miríade de programas para vasta maioria da
população (P. 118)

No caso brasileiro, os anos seguintes a Segunda Guerra Mundial foram repletos de
turbulências políticas. Os quatro presidentes eleitos até o golpe militar de 1964 somente dois
concluíram seus mandatos.
Nesse período o país adotou a postura de financiar seu desenvolvimento com
endividamento externo. Vargas, Kubitschek e depois os governos militares apostaram no
financiamento externo como fiadores do desenvolvimento da industrialização brasileira. A
longo prazo essa estratégia inviabilizou as finanças públicas, produzindo taxas incontroláveis
de inflação.
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O marco desse período histórico foi, sem dúvida, a implantação da indústria
automotiva e a construção de Brasília. Se o Brasil parecia ir bem por um lado, por outro, a
maioria da população brasileira convivia com serviços públicos de baixa qualidade: saúde,
educação, moradia, saneamento eram privilégios.
E foi exatamente as sinalizações dadas pelo presidente João Goulart, no sentido de
encarar de frente o drama brasileiro que encurtaram o seu governo.
A aliança conservadora que possibilitou a tomada do poder realizado pelas forças
armadas trouxe resultados nefastos ao país. Mandatos parlamentares foram cassados,
lideranças políticas, intelectuais e militantes que discordavam da interrupção democrática
foram exilados, perseguidos, mortos, garantias constitucionais foram suspensas, a imprensa
censurada, partidos tiveram seus registros cassados, dentre outros fatos.
Na área educacional a interrupção democrática significou a expulsão de importantes
educadores, programas populares de alfabetização organizados em todo país foram
desmontados, as universidades sofreram diversos tipos de abusos, mudanças curriculares
foram impostas e a educação foi toda remodelada por uma reforma universitária autoritária
(1968) e também a educação básica (1971).
No campo didático a imposição de um ideário educacional de base behaviorista
(tecnicista) representou a tentativa de extirpar toda e qualquer reflexão crítica. A
Pedagogia Tecnicista acomodou o conservadorismo educacional dos governos militares,
ocultando suas verdadeiras intenções no discurso da eficiência técnica.
Com a redemocratização e as avaliações que seguiram da política educacional dos
militares foi possível perceber o quão crítico era o estado do sistema educacional no país.
As energias foram renovadas com a aprovação da constituição de 1988. Essa nova
constituição representou a sínteses de muito anos de lutas para vários movimentos sociais
que viram, pelo menos em termos formais, o reconhecimento de seus direitos. Para Draibe
(1989) é:
Inegável que a nova constituição representou avanço significativo no que se refere
ao padrão brasileiro de proteção social até então vigente. Ela promove um certo
movimento que vai do modelo meritocrático-particularista em direção ao modelo
institucional-redistributivo, isto é, em direção a uma forma mais universalista e
igualitária de organização da proteção social no país (p. 29)

O caminho sinalizado pela nova constituição era de reconhecimento e ampliação de
direitos sociais universalistas para todos os cidadãos brasileiros. Em termos de política
educacional o artigo 205 da carta magna estabelece que: “A educação, é direito de todos e
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dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CF, 2016).
Ao estabelecer a educação como um direito universal e responsabilidade de todos
(Estado, família e sociedade) a constituição criou as bases para um amplo aparato legal que se
seguiu. Dentre os quais se pode citar: Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação, Parâmetros Curriculares,
Referenciais Curriculares, dentre outros.
Contudo, o otimismo cívico desencadeado pela constituinte teve curta duração. A
eleição de Collor representou a restauração do conservadorismo político vigente na ditadura,
inclusive com os mesmos personagens no palco político. Os investimentos esperados foram
frustrados e o que seguiu foi um aprofundamento da agenda neoliberal.
Para Saviani (2012) as políticas educacionais, nas últimas décadas foram marcadas por
obstáculos econômicos e pela descontinuidade das ações governamentais.
Nesse contexto, é importante relatar que a Constituição Cidadã, em seu artigo 212,
estabeleceu percentuais orçamentários nos âmbitos municipais, estaduais e federal.
Respectivamente foi definido que estados e municípios são obrigados a destinarem 25% e a
união 18% dos recursos arrecadados via impostos. Contudo, esses limites são constantemente
desrespeitados:
Especialmente a partir do governo FHC passou-se a criar novas fontes de receita
nomeando-as, porém, não com a palavra “imposto”, mas utilizando o termo
“contribuição”, como são os casos da COFINS (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social) e da CIDE (Contribuição sobre Intervenção no Domínio
Econômico). Essas receitas, como não recebem o nome de impostos, não se aplica a
vinculação orçamentária constitucional dirigida à educação. Além disso, também a
partir do governo FHC, instituiu-se a DRU (Desvinculação das Receitas da União)
que permite subtrair 20% das vinculações orçamentárias (SAVIANI, 2012, p. 18)

Esse mecanismo vem retirando recursos financeiros que poderiam ser aplicados nas
políticas de educação e em outras políticas sociais
Com relação a descontinuidade ela tem ocorrido principalmente em virtude das
políticas vinculadas aos governos. Ou seja, sempre que outro partido assumi o poder em nível
municipal, estadual ou federal o que o antecessor fez é tido como ruim, atrasado e ineficiente
e por isso faz-se necessário modificar, quando não suprimir completamente.
Saviani (2012) explica que a descontinuidade é marcada também pela postergação de
prazos estabelecidos nas legislações, sem que os anteriores tenham sido alcançados.
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O Brasil chegou ao final do século XX sem resolver um problema que os principais
países resolveram na virada do século XIX para o XX: a universalização do ensino
fundamental, com a consequente erradicação do analfabetismo. Para enfrentar esse
problema a Constituição de 1988 previu, nas disposições transitórias, que o Poder
Público nas suas três instâncias (a União, os estados e os municípios) deveria, pelos
dez anos seguintes, destinar 50% do orçamento educacional para essa dupla
finalidade. Isso não foi feito. Quando esse prazo estava vencendo, o governo criou o
FUNDEF com prazo de mais dez anos para essa mesma finalidade; e a LDB, por sua
vez, instituiu a década da educação; seguiu-se a aprovação em 2001, do Plano
Nacional de Educação, que também se estenderia por dez anos. No final de 2006, ao
se esgotarem os dez anos do prazo do FUNDEF, foi instituído o FUNDEB, com
prazo de 14 anos, ou seja, até 2020 (SAVIANI, 2012, p. 21)

Essas protelações representam um assumido descompromisso com as metas
educacionais em detrimento, por exemplo, das metas de superávit. O superávit é responsável
pelo deslocamento de volumes representativos de recursos dos fundos educativos.
Os problemas econômicos que assolam a educação só podem ser resolvidos se a lógica
do financiamento for modificada. Os governam precisam inverter as prioridades colocando
em primeiro lugar o bem estar geral da população em detrimento do pagamento infinito das
taxas de juros da dívida pública. A face visível dessa crueldade é a Desvinculação de
Recursos da União.
É possível perceber que a política educativa tem experimentado dois extremos: de um
lado ela é prioridade nos discursos oficiais e de outro, sua execução é convertida a segundo
plano. No primeiro caso ela serve unanimemente como caminho a ser seguido, no segundo
não faltam justificativas políticas, econômicas, materiais, cientificas, ideológicas para sua não
execução.
Diante dos argumentos anteriormente explicitados: Qual atenção tem sido destinada
a política de formação docente? O que tem marcado a atuação governamental no campo da
qualificação dos professores?
A formação de professores passou a ganhar espaço nas políticas educacionais a partir
da 1996 com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Esta lei instituiu em seu artigo
87 a década da educação. O inciso III do mesmo artigo definiu a necessidade de “realizar
programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para
isto, os recursos da educação a distância”.
O artigo 62 a Lei 9394/96 instituiu a obrigatoriedade da formação dos professores
nos seguintes termos: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação” (BRASIL, 2015).
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Como é possível observar, de um lado ficou estabelecido legalmente a instituição de
políticas de formação de professores e outro a mesma legislação definiu os cursos de
licenciaturas como a qualificação necessária para o ingresso na profissão docente.
Estabelecidas as bases legais algumas políticas de formação docente começaram a ser
desenvolvidas. Rapidamente um problema de ordem prática foi detectado. Como garantir
políticas de formação em uma década a todos os professores ainda não licenciados?
Em 1997 haviam em todo país 1.617.611 (um milhão seiscentos e dezessete mil
seiscentos e onzes) professores. Destes haviam 111. 867 (cento e onze mil oitocentos e
sessenta e sete) professores com formação a nível de ensino fundamental, 709. 788
(setecentos e nove mil setecentos e oitenta e oito) docentes com formação de nível médio e
785. 637 professores que tinham formação a nível superior (INEP, 1997).
Portanto, já em 1997 a demanda de formação docente era de 821. 655 (oitocentos vinte
e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco). Como a oferta de vagas nas universidades federais
nesse período era de aproximadamente 80 mil vagas por ano nos cursos presenciais, o Brasil
levaria um pouco mais de dez anos para formar todos os professores, isso se todas as vagas
universitárias fossem destinadas por uma década exclusivamente para formação dos
professores em exercício (INEP, 1997).
Analisando os dados do censo escolar do 2013 é possível perceber uma evolução em
relação aos dados de 1997. O número de professores sem formação universitária era de 821.
655 e já em 2013 esse número reduziu para 535. 417, o que representa uma diminuição de
286. 238 professores, ou seja, a redução representa o número de docentes que obtiveram
acesso a um curso de licenciatura.
Se os dados forem analisados de forma descontextualizada pode-se chegar à
conclusão de que eles são representativos, contudo, analisados dentro do que foi proposto em
1996 percebe-se uma evolução lenta. Ou seja, 17 anos depois da LDB 25,2% dos professores
da educação básica atuam sem diploma de licenciatura.
Faz-se necessário reconhecer a evolução, mas ponderar a lentidão inerente a essa
trajetória. Para responder essa demanda em 2009 foi instituído o Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR).
O PARFOR foi lançado em 28 de maio de 2009 como uma ação emergencial
destinada à formação de professores em serviço. Tem a finalidade de atender às
disposições da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação, instituída pelo Decreto nº. 6.755/2009, cujas diretrizes estão ancoradas no
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado pelo Decreto 6.094/2007
como programa estratégico do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Este
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Plano, lançado em 2007, elenca entre seus objetivos principais a formação de
professores e a valorização dos profissionais da educação (CAPES, 2013, p. 32)

Descrito como programa emergencial o PARFOR é fruto de um esforço concentrado
de diversas instituições, que coordenadas pelo Ministério da Educação, oferecem formação a
nível de licenciatura para os professores em exercício na educação básica.
O mesmo documento de implantação do programa estabelece como objetivos
principais:
Despertar o interesse dos professores formadores para a realização de estudos e
pesquisas sobre formação docente, utilizando as vivências e as trocas de experiência
e saberes advindos do estreito contato desses formadores com docentes em pleno
exercício; elevar a qualidade da formação docente nas escolas de educação básica;
Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para
professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes
profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da educação
básica no País (CAPES, 2013, p. 33).

A iniciativa do MEC em articular um programa de formação em parceria com os
institutos e as universidades foi bem aceita pelo meio acadêmico, tendo como reflexo
imediato um grande número de convênios firmados.
No primeiro ano de funcionamento do PARFOR 43 universidades e institutos
assinaram convênios, em 2013 já eram 311 instituições.
Outro dado que ilustra a evolução do programa é o número de turmas e alunos
matriculados. Em 2009, o número de matriculados era de 4.273 professores, distribuídos em
140 turmas. O Programa concluiu o ano de 2013 com 70.220 professores matriculados em
2.145 turmas.
Através do cruzamento de dados disponibilizados pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é possível observar quais os cursos mais
procurados em todo pais. No topo da lista aparece o curso de pedagogia que habilita para
docência na educação infantil e nos iniciais do ensino fundamental.
Especificamente em relação ao Estado do Maranhão existe hoje um total de 46.232
professores (INEP, 2015) sem formação superior. Destes 2.602 estão matriculados no
PARFOR em 140 turmas por todo o Estado. Registra-se portanto a necessidade de
expansão do programa para atender a demanda por formação de professores nessa unidade
da federação.
Considerando o ritmo atual de funcionamento do programa no Maranhão serão
necessários aproximadamente 17 anos para universalizar a formação em nível de licenciatura
no Estado.
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CONCLUSÕES
Nessas linhas finais é prudente afirmar que ampliação das políticas sociais no Brasil
dependem de uma mudança de direcionamento dos aspectos macro políticos. Em outras
palavras, que os governos eleitos tenham mais compromisso com o bem estar geral do que
com a manutenção de privilégios a segmentos da população.
Nessa lógica é preciso retirar as prioridades dos discursos e colocar em prática. Não
que a ação não deva ter uma fundamentação discursiva, mas o que se tem observado é um
esvaziamento da prática em detrimento das formulações retóricas.
Não se pode negar a necessidade de ampliação da oferta de vagas para qualificação de
um maior número de professores, conforme explicitado anteriormente, porque é fato notório
que a qualificação docente impacta diretamente na qualidade do trabalho pedagógico e
consequentemente na aprendizagem dos discentes.
É preciso reconhecer que as observações de Saviani (2012), em relação ao respeito as
normas orçamentarias e a descontinuidade das políticas de formação docente são pertinentes.
Sem respeito a esses princípios básicos a caminhada será mais longa.
Finalmente deve-se considerar que a formação dos professores no biênio 2015-2016
está regredindo em investimentos. A crise política, econômica e financeira vem impactando
fortemente nos números de turmas oferecidas. A revisão desse quadro somente poderá ocorrer
com ação conjunta da classe política e dos movimentos sociais progressistas.
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RESUMO: O trabalho apresentado abordou uma representação do esquema de pesquisa
utilizado pelo teórico Jean Piaget sobre a Epistemologia Genética, especificamente sobre o
Estágio do pensamento formal. Piaget estudou o estágio do pensamento lógico formal das
crianças que compreende as idades de 12 até aos 17 anos. Partindo desse pressuposto e
baseado nos estudos da disciplina de Psicologia da Educação no curso de Licenciatura em
Informática, surge a seguinte problemática: “De que forma as experiências sobre o
pensamento lógico-formal, realizadas por Piaget ainda responde a realidade atual e, suas
contribuições durante a construção do processo ensino aprendizagem dos sujeitos?” Para o
desenvolvimento da pesquisa foram utilizados alguns métodos como o descritivo-qualitativo,
comparativo, quantitativo e assim foram desenvolvidas três experiências de Jean Piaget. A
primeira experiência foi realizada com tintas guache de cores primarias onde os adolescentes
reproduziram pelo menos uma das cores solicitadas, mas utilizando novas combinações de
misturas. Na segunda experiência foi utilizado um instrumento pedagógico chamado “Torre
de Hanói”, cujo objetivo é desenvolver e aprimorar o raciocino lógico e combinatório do
indivíduo e por fim foi realizada uma conversa informal com alguns voluntários. Diante de
tais resultados pôde se utilizar das experiências piagetinas comprovando que sua teoria ainda
responde o desenvolvimento psicogenético de adolescentes, trazendo no entanto a inovação
tecnológica dessa experiência a partir de recursos inovadores, bem como a utilização de
laboratórios convencionais e laboratórios vivos em contextos escolar e eclesiásticos, os quais
contribuíram para a inovação de aprendizagem na formação de professores do IFAP.
Palavras–chave: aprendizagem, educação

INTERNSHIP OF FORMAL LOGICAL THINKING
ABSTRACT: The work presented addressed a representation of the research scheme used by
the theorist Jean Piaget on the Genetic Epistemology, specifically on the stage of formal
thought. Piaget studied the stage of formal logical thinking of children comprising the ages of
12 up to 17 years. Based on this assumption and based on studies of the discipline of
Educational Psychology in the Bachelor's Degree in Computer Science, arises the following
problem: "How do the experiences of the formal-logical thinking, made by Piaget still
responds to current reality and their contributions during the construction of the learning
process of the subject? "for the development of the research were used some methods such as
descriptive and qualitative, comparative, quantitative and thus were developed three
experiments of Jean Piaget. The first experiment was performed with primary color inks
gouache where teenagers reproduced at least one of the required colors, but using new
combinations of mixtures. In the second experiment we used an educational tool called
"Tower of Hanoi", whose goal is to develop and improve the logic and combinatorial I reason
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the individual and finally an informal discussion was held with some volunteers. Given these
results could be used in piagetinas experiences proving that his theory also answers the
psychogenetic development of adolescents, bringing yet technological innovation that
experience from innovative features, and the use of conventional and living laboratories
laboratories in school contexts and ecclesiastics, which contributed to the learning of
innovation in training IFAP teachers.
KEYWORDS: learning, education
INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado abordou uma representação do esquema de pesquisa utilizado
pelo teórico Jean Piaget sobre a Epistemologia Genética, especificamente sobre o Estágio do
pensamento formal. Estudioso nas teorias psicológicas dos processos de desenvolvimento e de
aprendizagem, Piaget estudou o estágio do pensamento lógico formal das crianças que
compreende as idades de 12 até aos 17 anos, segundo ele nessa fase da adolescência o
indivíduo constrói sistemas e teorias ligadas a soluções de problemas por meio de teorias
gerais, das quais se destaca o pensamento lógico combinatório. Dessa forma, possui facilidade
de elaborar teorias abstratas que transformam o mundo.
Nesse período o pensamento é formal/hipotético-dedutivo, ou seja, o indivíduo é capaz
de deduzir as conclusões de puras hipóteses e não somente por meio de uma observação real,
envolve uma dificuldade e um trabalho mental muito maior que o pensamento operacionalconcreto. Logo, o marco das operações formais é a liberação do pensamento, fornecendo
assim um novo poder ao pensamento, que é o de construir a seu modo as reflexões e teorias.
É indiscutível que a pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento humano
e que a mesma é indissociável entre teoria e prática, e é nessa interação de discursos e
vivências que a pesquisa permitiu a visibilidade para as narrativas de diferentes indivíduos,
com identidade e culturas contrastantes e convergentes na abordagem de inovação.
Partindo desse pressuposto e baseado nos estudos da disciplina de Psicologia da
Educação no curso de Licenciatura em Informática, surgiu a seguinte problemática: “De que
forma as experiências sobre o pensamento lógico-formal, realizadas por Piaget ainda
respondem a realidade atual e, suas contribuições durante a construção do processo ensino
aprendizagem dos sujeitos diante da inovação tecnológica?"
Dessa forma, o trabalho teve como objetivo geral investigar o estágio do pensamento
lógico-formal e suas contribuições, o julgamento moral e o processo de socialização no ensino
aprendizagem construtivista; especificando o estágio do pensamento lógico-formal das
crianças em cada faixa etária, além de aplicar as experiências de Piaget em crianças reais e
contemporâneas, ainda permitirá ao futuro professor de informática verificar como esses
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saberes irão auxiliar, construir e potencializar o processo de ensino e aprendizagem em sua
prática docente.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados alguns métodos como o
descritivo-qualitativo de cunho etnográfico que segundo PAIXÃO(2010) pesquisar
holisticamente é não investigar somente com a razão dos fatos, mas buscar o entendimento de
porquê acontecem, como e com quem acontecem, não perdendo de vista que os fenômenos,
no caso das ciências sócias, são sujeitos humanos que carregam consigo valores, crenças,
saberes, certezas e frustrações, onde biológico e cultura se inter-relacionam e se completam
título deste tópico deve estar em caixa alta, em negrito e alinhado à esquerda.
A pesquisa também envolveu o método quantitativo que segundo FONSECA (2002, p.
20) diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser
quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da
população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a
população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de
dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros.
Outro método utilizado foi o comparativo que segundo CERVO (2007) a comparação é
o método científico aplicável sempre que houver dois ou mais termos com as mesmas
propriedades gerais ou característica, importando apenas abstrair as semelhanças e destacar as
diferenças.
Além dos métodos já citados também foi levado em consideração algumas técnica como
a da observação assistemática que para Lakatos e Marconi (1988, p.170) é chamado de
método espontâneo, informal, simples, livre ou ocasional, caracterizando a observação sem o
emprego de qualquer técnica ou instrumento, sem planejamento, sem controle e sem quesitos
observacionais previamente elaborados.
E das entrevistas não estruturadas, denominada como não diretiva, por RICHARDSON
(1999), a entrevista não-estruturada caracteriza-se por ser totalmente aberta, pautando-se pela
flexibilidade e pela busca do significado, na concepção do entrevistado, ou como afirma May
(2004, p. 149) “permite ao entrevistado responder perguntas dentro da sua própria estrutura de
referências".
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Sujeitos da pesquisa
As experiências foram aplicadas em duas instituições, a primeira na escola General
Azevedo Costa da rede pública estadual de Macapá e na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré,
Os membros envolvidos direto e indiretamente no experimento atingiu um quantitativo de 50
adolescentes entre a faixa etária de 12 a 17 anos. O motivo da escolha das referidas
instituições ocorreu por serem instituições diferenciadas e também por comportar
adolescentes na faixa etária que Piaget investigou, com isso pode-se analisar o contexto
escolar dentro de um paradigma holístico levando em consideração para levantamento de
dados sobre o julgamento moral e o processo de socialização defendidos por Piaget, além do
desenvolvimento combinatório. Daí a escolha de um contexto escolar e o outro no contexto
sócio religioso.
Aplicação
Foram desenvolvidas duas experiências de Jean Piaget, que foram inovadas por conta da
dificuldade em encontrar os materiais descritos por Piaget, e a outra em virtude da segurança,
pois a mesma envolvia produtos químicos em seus elementos e necessitavam de um
laboratório especifico para a prática.
Na primeira experiência Piaget utilizou quatro frascos semelhantes contendo líquidos
incolores e inodores, sendo eles: ácido sulfúrico diluído, água comum, água oxigenada e
hipossulfito e mais um frasco menor denominado G, contendo iodeto de potássio. Ele utiliza
mais dois copos identificados como A que possuía a mistura de ácido sulfúrico diluído e água
oxigenada, e o frasco B que continha água comum. O experimentador acrescenta algumas
gotas do frasco G no copo A, alterando dessa forma a cor de terminada substancia. O
adolescente deve reproduzir em um outro copo a determinada combinação, através das
tentativas e erros. A adaptação inovadora, nesse caso, foi realizada com tintas guache de cores
primarias onde os adolescentes reproduziram pelo menos uma das cores solicitadas, mas
utilizando novas combinações de misturas.
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Figura 1 – Experiência de Combinação, antes de acrescentar as gotas do frasco G.
IFAP,2016.

Figura 2 – Experiência de Combinação, após acrescentar as gotas do frasco G.
IFAP,2016.
Na segunda experiência foi utilizado um instrumento pedagógico chamado “Torre de
Hanói”, cujo objetivo é desenvolver e aprimorar o raciocino lógico e combinatório do
indivíduo. O instrumento funciona da seguinte forma: A torre possui uma base com três
pilares identificadas como A, B e C, entre a pilar A são encaixados discos de tamanhos
diferentes formando uma torre. O objetivo do jogo é passar todos os discos da torre A para a
torre C, fazendo apenas um movimento por vez, e utilizando a pilar do meio(B) como apoio.
O disco maior nunca poderá ficar sobre um menor.
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Figura 4- Torre de hanói. IFAP, 2016.
As entrevistas não estruturadas foram trabalhadas com alguns jovens e crianças para se
fazer o estudo do julgamento moral, na qual Piaget se valeu de algumas histórias cujas
personagens se encontravam envolvidas em situações que eram analisadas pelos indivíduos a
qual eram apresentadas. Foi utilizado as seguintes histórias:
“Um menino, que se chamava João, está em seu quarto. É chamado para jantar. Entra
na sala para comer. Mas, atrás da porta, há uma cadeira. Sobre a cadeira há uma bandeja
com quinze xícaras. João não sabe que há uma bandeja com quinze xícaras atrás da porta.
Entra. A porta bate na bandeja, e bumba! As quinze xícaras se quebram"
“Era uma vez um menino chamado Henrique. Um dia em que sua mãe estava ausente,
foi pegar doces no armário. Subiu numa cadeira e estendeu o braço. Mas os doces estavam
muito no alto, e ele não pôde alcançá-los para comer. Entretanto, tentando apanhá-los
esbarrou numa xícara. A xícara caiu e se quebrou."
Após contar as histórias, foram colocadas questões para os entrevistados, tais como: as
crianças são igualmente culpada? Uma é mais culpada que a outra? Porque?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Combinação de cores
A primeira experiência, a combinação de cores, é relativa ao pensamento combinatório
da criança e do adolescente. Segundo as concepções de Piaget, Coutinho (2001) afirma que,
para reproduzir a experiência, o adolescente deverá realizar um conjunto de combinações. O
importante na solução do problema é que não existe uma forma de se raciocinar
antecipadamente quanto a combinação de líquidos para se reproduzir a cor. É necessário agir
por tentativas e erros.
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Os dados corroboraram a experiência de Piaget, os adolescentes de ambos ambientes
sociais, tiveram um pouco de dificuldades para se chegar na cor desejada, porém, todos
conseguiram realizar com várias tentativas o que tornou o experimento um sucesso, contudo,
dos 50 adolescentes que participaram, apenas um conseguiu realizar a mistura com apenas
uma tentativa.
A torre de hanói
Durante a experiência com os alunos na faixa etária de 12 a 14 anos alguns tiveram
dificuldade também de realizar a mesma, mas contudo todos conseguiram concluir o trabalho,
nessa experiência foram utilizamos apenas 4 discos na torre (já que a mesma possui cinco)
com os alunos da sexta série do ensino fundamental. Permitindo que a experiência fosse
realizada no mínimo com 15 movimentos, no entanto cerca de 70% dos alunos realizaram as
combinações em média de 40 a 50 movimentos para se concluir o objetivo final da torre.
Os alunos na faixa etária de 16-17 anos se comportaram de uma maneira completamente
diferente, realizaram as experiências com muita rapidez e dessa forma foi acrescentado mais
um disco na torre de Hanói, totalizando os 5 (cinco). Com isso concluir-se que no
experimento foi necessário realizar no mínimo 31 movimentos. Praticamente 100% dos
participante concluíram a experiência com muita rapidez e afirmaram que “a melhor maneira
de pensar é agindo”, e foi dessa forma que muitos alunos concluíram o trabalho, realizando
movimentos dos discos sem parar até alcançar o objetivo. Diferente dos alunos que realizaram
o experimento com apenas 4(quatro) discos, os mesmos pararam por um instante e pensavam
em uma forma de resolver o problema para assim agir.
Na paróquia o trabalho foi realizado com os integrantes do grupo de jovens, coroinhas e
crianças em processo de evangelização, com faixa etária de 12-17 anos. Os resultados foram
bem diferentes, pois todos realizam a experiência da torre de Hanói com tamanha facilidade e
rapidez, obtendo assim um desempenho superior aos adolescentes da escola pública, e todos
concluíram a experiência utilizando 5(cinco) discos.
Moralidade e as regras sociais
Analisando o comportamento das crianças e adolescentes e correlacionando com as
regras sociais, pode-se perceber que ao trabalhar com crianças de 12 a 14 anos no ambiente
escolar, ficou nítido uma atenção maior, grande parte dos alunos levaram seus termos de
consentimento dos pais devidamente assinados, demonstrando comprometimento, respeito e
obediência , fase que foi estudada por Piaget e denominado por COUTINHO(2001) como
Estágio Pré-moral em que as ordens são simplesmente obedecidas e ao Estágio de moralidade
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heterônima em que as crianças consideram os deveres e valores como existentes em que as
normas são entendidas “Ao pé da letra”.
Enquanto que os jovens de 15-17 também no ambiente escolar manifestaram outras
características, primeiro que nenhum dos alunos levaram os termos assinados pelos pais,
alguns afirmaram que perderam o mesmo, demonstrando assim falta de interesse em
participar nas experiências e não levando a sério as orientações, mas conforme alguns alunos
participavam, outros iam manifestando interesse na atividade, fase que também foi definida
por Piaget e referenciado por COUTINHO (2001), em que os cumprimentos dos deveres é
relativizado só sendo cumpridos quando avaliados e percebidos como necessários .
Durante as entrevistas não estruturadas, foram jogadas algumas pequenas histórias aos
entrevistados, para serem comparadas e julgadas. Dessa forma, foi comprovada a experiência
de Piaget (2001), pois ao questionar os entrevistados surgiram respostas diferentes.
Baseado nas duas histórias utilizadas para o experimento, as crianças de 12 a 14 anos,
julgaram o personagem chamado “João” por ele ter quebrado uma maior quantidade de
xícaras, ou seja, os mesmos avaliaram apenas os aspectos materiais da situação, que foi o que
Piaget observou. Já os jovens na faixa etária de 15-17 anos, observaram a situação por
completa, e colocaram a maior culpa no personagem chamado Henrique, pois segundo eles, o
mesmo não estava autorizado a realizar determinado ato, e estava ciente de suas ações. Com
isso foi comprovada a experiência de Piaget nos tempos atuais.
Processo de evangelização
Um ponto muito interessante que ocorreu foi com as crianças e adolescentes que
participaram das experiências no ambiente religioso (Paróquia), em que todos os jovens com
faixa etária de 12-17 anos tiveram um comprometimento e interesse em participar, dando
importância às orientações. Algo que não foi observado por Piaget em suas pesquisas e
acabou nos mostrando um novo ponto de vista.
Foi clara a diferença em relação aos princípios morais dos adolescentes dos dois
ambientes. Já dizia Piaget (2011) que o indivíduo na faixa de 15 a 17 anos tende a vivenciar o
chamado estágio de moralidade autônoma, em que os deveres, regras e prescrições só serão
cumpridos quando forem avaliadas e assim percebidos como necessários. Na paróquia esse
estágio não foi percebido, contradizendo dessa forma a teoria de Piaget, pois todos os
adolescentes demonstraram interesse em contribuir para o presente trabalho.
Um fato importante que por ventura pôde diferenciar os comportamentos é o processo
de evangelização na qual os participantes da igreja estão envolvidos. Segundo Henrique
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(2012) Evangelizar é a missão central da Igreja e de todos os crentes. De acordo com o
decreto "Ad Gentes" de Paulo VI (1965) sobre a atividade missionária da Igreja, toda a Igreja
é missionária. A obra de evangelização é um dever fundamental do Povo de Deus. Nessa
linha, nada mais claro que a afirmação de São Paulo (1990, p.1402) na primeira carta aos
Coríntios: "Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim; pelo contrário, é uma
necessidade que foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho!".
Os participantes católicos possuem um determinado conhecimento da palavras de
Deus e de seus ensinamentos, são jovens e crianças que estão no processo de evangelização e
se tornando evangelizadores. Ao realizar a pesquisa, foi observado que muitos deles levam
todo esse conhecimento consigo, e não tiveram problemas em contribuir com a pesquisa, pois
alguns afirmaram que “ajudar o próximo é sempre um prazer".
CONCLUSÕES
Os experimentos descritos neste artigo proporcionou aos acadêmicos do curso de
Licenciatura em Informática um conhecimento específico e vivenciado na prática, permitindo
assim ao futuro profissional que atuará na docência, conhecer e lidar com o comportamento
físico e psicológico de adolescentes nas escolas públicas e privadas.
Dessa forma, o profissional a educação poderá identificar e mediar possíveis conflitos
morais internos e externos desenvolvidos por seus alunos, permitindo assim ajudá-los em suas
novas descobertas e orientá-los para um futuro promissor e inovador.
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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) remete a pessoas que possuem
dificuldades na reciprocidade social, comunicação e um padrão restrito de conduta, sendo
apresentados em diferentes graus. Uma das características mais marcantes da pessoa com
transtorno de espectro autista é a socialização e o ideal para que tenham experiências
benéficas e desenvolvam suas potencialidades cognitivas é no âmbito escolar. O presente
trabalho tem como objetivo apresentar o quantitativo de alunos com TEA matriculados na
rede pública municipal de Palmas-TO. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa,
fundamentada por meio de revisão bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo na
Secretária Municipal da Educação (SEMED) e nas escolas municipais de Palmas-TO,
mediante a Lei nº 12.764/2012. Os resultados indicam que o número de alunos com TEA no
município de Palmas-TO vem aumentando gradativamente.
Palavras–chave: educação, políticas públicas

DISORDER STUDY OF SPECTRUM AUTISTA IN MUNICIPALITY OF
PALMAS-TO
ABSTRACT: The Disorder Autistic Spectrum (ASD) refers to people who have difficulties
in social reciprocity, communication and restricted pattern of conduct, being presented in
different degrees. One of the most striking features of the person with autism spectrum
disorder is socialization and ideal to have beneficial experiences and develop their cognitive
potential is in the school. This study aims to determine the amount of students with ASD
enrolled in municipal public network Palmas -TO. Therefore, a qualitative research was
carried out, supported by means of literature review, followed by a field research in the
Municipal Secretary of Education (SEMED) and municipal schools in Palmas -TO, by Law
No. 12,764 / 2012. The results indicate that the number of students with ASD in Palmas -TO
municipality is increasing.
KEYWORDS: education, public policy
INTRODUÇÃO
O autismo é definido pelo DSM-V (Diagnosticand Statistical Manual of Mental
Disordes ou Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais), publicado em
2014, como uma insuficiência persistente na comunicação e interação social em vários
contextos, englobando insuficiência na reciprocidade social, em comportamentos verbais e
Artigos

Ciências Humanas

13541

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

não verbais de comunicação usados para interação social, e em competência para desenvolver,
manter e atinar relacionamentos. Além da insuficiência na comunicação social, o diagnóstico
do transtorno do espectro autista (TEA) requer a presença de padrões restritos e repetitivos de
comportamento.
O TEA se manifesta a partir das primeiras etapas do desenvolvimento do ser humano,
podendo não estar totalmente manifestos até que a demanda social exceda suas capacidades
ou possam ficar mascarados por algumas estratégias de aprendizado ao longo da vida. Os
sintomas que são característicos da persistência e comunicação social são: limitação na
reciprocidade social e emocional; limitação nos comportamentos de comunicação não verbal
utilizados para interação social; limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos,
variando de dificuldades com adaptação de comportamento para se ajustar as diversas
situações sociais, sendo que os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades, são manifestadas pelo menos por dois dos seguintes aspectos observados ou pela
história clínica: movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou fala; insistência
nas mesmas coisas, aderência inflexível às rotinas ou padrões ritualísticos de comportamentos
verbais e não verbais; interesses restritos que são anormais na intensidade e foco; hiper ou
hiporreativo a estímulos sensoriais do ambiente. Os sintomas do TEA causam prejuízo
clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes de
funcionamento atual do paciente (DSM-V et al.,2014).
Pessoas com TEA, tem como saídas eficazes para os seus transtornos “o meio ambiente
e a educação”, é no convívio com outras pessoas, e na utilização de métodos adequados e
adaptados para atender crianças com TEA, que se desenvolve novos ramos e conexões, sendo
de suma importância, que a criança seja incluída no ambiente escolar o mais cedo possível,
visto que quanto maior a idade, mais difícil será da criança com autismo estabelecer novas
ideias (MELO et al.,2007).
Sendo assim, o objetivo é apresentar o quantitativo de alunos com TEA, matriculados
na rede pública de ensino municipal de Palmas – TO.
MATERIAL E MÉTODOS
Para atender o objetivo do estudo realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa,
tendo em vista que essa se ocupa em traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo
social, reduzindo a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e
ação (MAANEM, et al.,1979 apud VIEIRA e SILVA, et al.,2010).
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A pesquisa foi desenvolvida no município de Palmas – Tocantins, na Secretária
Municipal da Educação (SEMED). Palmas-TO foi à última cidade planejada do século XX,
implantada no dia 20 de maio de 1989, quando a pedra fundamental de Palmas-TO foi
lançada. No dia 1º de janeiro de 1990, a capital do Estado do Tocantins foi instalada
definitivamente e assim, os poderes constituídos foram transferidos de Miracema, capital
provisória, para o plano diretor de Palmas-TO.
Através de uma revisão na literatura foram coletados dados fundamentados ao objeto
desse estudo, e foi feita uma pesquisa de campo na Secretária Municipal da Educação
(SEMED) e nas escolas municipais de Palmas-TO, por meio de entrevista semiestruturada.
Após a interpretação sob a perspectiva qualitativa, os dados coletados foram analisados
quantitativamente a partir da técnica da estatística descritiva e apresentados na forma de
tabelas e textos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), faz uma importante pesquisa estatístico-educacional de domínio nacional, o Censo
Escolar. Uma das suas funções é aferir o número de matrículas na rede de ensino.
O Censo Escolar divulgado pelo INEP anualmente indicou no ano de 2015 um total de
153 alunos com necessidades específicas matriculados em escolas e/ou classes especiais e
escolas regulares e/ou classes comuns do sistema de ensino municipal de Palmas-TO (Tabela
1).
Tabela 1. Alunos matriculados com Necessidades Especificas em Palmas-TO. INEP, 2015.
Anos

2015

2016

Censo Escolar

153

-

Analisando os dados da tabela 1 e 2, constatou-se que em 2015 o percentual de alunos
com TEA matriculados na rede municipal de Palmas-TO totalizou 33.3%, correspondendo a
1/3 dos alunos com necessidades especificas (mentais, múltiplas, auditivas (surdez) e visuais).
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Tabela 2. Alunos matriculados com TEA em Palmas-TO. IFTO, 2016.
Anos

2015

2016

SEMED

51

-

Pesquisa de campo

-

81

Conforme apresentado na tabela 02, houve um aumento de 58,8% de alunos com TEA
matriculados em 2016 até o mês de maio, em relação a 2015. O neurologista pediatra, Carlos
Gadia, diretor associado do Dan Marino Center, do Miame Children’s Hospital, na Flórida,
em 2016, concedeu uma entrevista a Thamires Andrade do Uol em São Paulo, o qual
apresentou uma série de fatores que possam estar relacionados ao aumento de estudantes
matriculados com TEA, entre eles a maneira de diagnosticar o autismo; o aumento do
conhecimento sobre o TEA, tanto entre os médicos quanto na comunidade em geral; fatores
ambientais, como o uso de pesticidas, de medicações durante a gestação, exposição ao tabaco,
fumo, álcool e diferentes substâncias.
CONCLUSÕES
Este artigo teve por objetivo apresentar o quantitativo de alunos com TEA, matriculados
na rede pública de ensino municipal de Palmas – TO.
Pode-se identificar que no munícipio de Palmas-TO, a efetivação da inclusão escolar
está surgindo a partir da obrigatoriedade imposta pela Lei nº 12.764/2012, haja vista que a
SEMED não tem registros da quantidade de alunos matriculados com TEA dos anos
anteriores a 2015.
Observa-se que o número de alunos matriculados com TEA vem aumentando, podendo
não resultar em uma implantação de uma inclusão total, mas sim que o diagnóstico desses, só
está se elevando no decorrer dos anos.
Evidentemente, os dados relacionados ao longo do artigo intensificam a importância do
ensino com equidade para crianças com TEA. Destaca-se que ainda há despreparo por parte
das escolas em receber e atender essas crianças. Oferecer educação de qualidade para todos,
com ou sem necessidades específicas, significa melhorar a qualificação e dar condições de
tais crianças, quando adultas, competirem no mercado de trabalho (LOCH, 2006).
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RESUMO: O uso de metodologias que leve aluno aprender de forma significativa tem sido a
preocupação de muitos educadores, nesse sentido a metodologia conhecida como ilha
interdisciplinar de racionalidade (IIR) pode ser uma metodologia prática que estimule o
interesse dos alunos. O presente estudo teve por objetivo investigar o destino e tratamento
interno e externo dado aos resíduos sólidos de saúde (RSS) gerados no laboratório de Análises
Clínicas de uma instituição pública de ensino, com intuito de sensibilizar toda comunidade
acadêmica e principalmente os profissionais de serviços gerais do campus Teresina central
sobre a importância do manejo e destino adequado dos resíduos sólidos de saúde
(RSS).Através dos resultados obtidos foi criado um folder e uma página sobre resíduos
sólidos em uma rede social para toda comunidade acadêmica, e proposto a implantação do
sistema de gerenciamento de resíduos sólidos no laboratório em questão.
Palavras–chave: Ciências, Saúde, Metodologia de ensino

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS
ABSTRACT: The use of methodologies that take student learning significantly has been the
18 concern of many educators in this sense the methodology known as interdisciplinary island
of 19 rationality (IIR) can be a practical methodology to stimulate the interest of students.
This study 20 aimed to investigate the fate and internal and external treatment of solid waste
Health (RSS) 21 generated in the laboratory of Clinical Analyses of a public educational
institution, in order to 22 sensitize the entire academic community and especially general
services professionals Teresina 23 central campus on the importance of proper handling and
disposal of solid medical waste (RSS) 24 .Through the results obtained was created a folder
and a page of solid waste in a social network 25 for the entire academic community, and
proposed system deployment management of solid 26 waste in the laboratory in question.
KEYWORDS: Science, Health, Education Methodology
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INTRODUÇÃO

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nas ciências naturais e na
educação atual o conhecimento científico é fundamental, mas não suficiente, e não deve estar
restrito somente a conceitos, mas antes, possibilitar o acesso à observação e à percepção do
mundo real. Nesse sentido, é essencial o uso de metodologias que estimulem o aluno a
aprender e que favoreça uma aprendizagem significativa do conhecimento, que o leve a
relacionar este com seu dia a dia. Para Ausubel (1963 apud Stanski et al,2016) a
aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar
a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo de
conhecimento.
Com relação a utilização de metodologias de ensino que favorece a aprendizagem
significativa e que propicia o conhecimento cientifico por meio de investigação, e ainda que
possibilita uma articulação interdisciplinar, a utilização da proposta metodológica ilha
interdisciplinar de racionalidade (IR) é uma metodologia viável de aplicação no contexto
escolar. A respeito disso Fourez (1993, 121 apud Pietrocola & Ricardo) afirmar que: “Esta
metodologia visa produzir uma representação teórica apropriada em uma situação precisa e
em função de um projeto determinado”.
O presente estudo teve como objeto de estudo o manejo e tratamento dado aos resíduos
sólidos de saúde (RSS) gerados no laboratório de Análises Clínicas do Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, com o intuito de promover o conhecimento e a
reflexão das consequências do destino inadequado de resíduos desse tipo.
O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, campus Teresina
Central, localizado na cidade de Teresina, Piauí, oferece várias modalidades de ensino
incluindo cursos técnicos que entre eles está o curso de Análises Clínicas, o qual leva à
geração de resíduos sólidos de saúde (RSS) visto que o curso dispõem de um laboratório para
realização de atividades experimentais e pesquisas acadêmicas sendo

utilizado

frequentemente por alunos e professores do curso de Analises Clinicas e de outros cursos.
Nesse respeito, o destino e o tratamento de resíduos sólidos de saúde, mais
especificamente os infectantes, tem sido um dos problemas ambientais mais preocupantes e
debatidos da atualidade, devido a ineficácia do sistema público de coleta de resíduos sólidos,
e o aumento na demanda por serviços de saúde e de instituições acadêmica envolvida com
pesquisas deste cunho, a quantidade de resíduos sólidos de saúde tem crescido
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significantemente, devido ao grande número de serviços de saúde relacionado com a geração
desses resíduos.
Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente n°358 (Conselho
Nacional do Meio Ambiente Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA], 2005)
resíduos de serviços de saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas por
serviços saúde que vão deste os que estão relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, à serviços de tatuagem, entre outros similares. E por esse motivo, o manejo e
tratamento tem que estar de acordo com as características de cada grupo de resíduos sólido de
saúde (RSS), nesse respeito a mesma resolução classifica os RSS em cinco grupos sendo A,
B, C, D e E.
Este trabalho tem por objetivo investigar o destino e tratamento interno e externo dado aos
resíduos sólidos de saúde(RSS) gerados no laboratório de Análises Clínicas do Instituto
federal de educação, ciências e tecnologia do Piauí, no campus Teresina Central, com intuito
de sensibilizar toda comunidade acadêmica e principalmente os profissionais de serviços
gerais do campus Teresina central sobre a importância do manejo e destino adequado dos
resíduos sólidos de saúde (RSS), bem como

sobre os perigos do manejo e tratamento

inadequado desses resíduos. Afim de estimular uma consciência e um comportamento social e
ambientalmente correto por parte da instituição de ensino e seus membros integrantes.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho desenvolveu-se durante a disciplina de Núcleos temáticos do curso de formação de
professores em ciências biológicas, do Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia do Piauí,
campus Teresina Central. Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se da metodologia proposta por
Fourez et al (1997) conhecida como ilha interdisciplinar de racionalidade (IIR) que significa construir
uma representação (modelo) relativa às situações concretas. Neste sentido Fourez coloca:
“Construção de representações do mundo que estão estruturadas e organizadas em
função de um projeto humano (ou de um problema a resolver), em um contexto
específico e para destinatários específicos, apelando para várias disciplinas, com a
intenção de chegar a um resultado original não dependendo das disciplinas de origem,
mas sim do projeto que se tem. A representação – às vezes chamada de ‘ilha de
racionalidade, pois deve também tornar possível as comunicações e os debates
organizados e precisos em torno de um projeto”. (FOUREZ, 1997, p.106 apud Schmitz
& Filho).
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Na metodologia IR, Fourez (1997 apud Imhof & Schroeder) descreve as principais etapas e
quais as implicações da sua aplicação em sala de aula. Basicamente, a metodologia valoriza o
trabalho em equipe e possibilita a indissocialização com outras disciplinas. Como resultado,
pretende-se a construção, pelos alunos, de um modelo simples, mas que expresse as suas
aprendizagens.
Neste estudo foram estabelecidas as seguintes etapas: situação problema, destinatários
específicos, abertura das caixas pretas, dimensões da situação problema, linhas de ação,
objetivos, conteúdo transversais, mapa conceitual, consultas a especialistas e a construção de
um produto final.
Situação problema
Em razão do grande número de pesquisas realizada no laboratório de análises clinicas,
viu-se a necessidade de investigar o manejo e o tratamento dado aos resíduos sólidos gerados
no laboratório. Haja vista que o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Piauí,
campus Teresina Central, não possui normas, manuais ou um plano para gerenciamento de
resíduos sólidos. Os destinatários desse estudo foram todos a comunidades escolar em
especial os funcionários da limpeza, os quais estão em contato diariamente com os resíduos
sólidos de saúde. Como produto final, foi a construção de uma página no facebook, na
constaria informação sobre os resíduos sólidos infectantes, imagens, artigos e outros itens
ligados a temática como também um folheto com informação relevante sobre os resíduos de
saúde do grupo A (infectantes). Os critérios levados em consideração para a escolha do
produto final foram a facilidade de acesso ao produto pelos destinatários e que não utilizasse
papel. A interdisciplinaridade na abordagem do tema foi inevitável devido a metodologia
usada e por causa de caixas pretas que precisavam ser abertas como o risco de contaminação
que o manejo dos resíduos sólidos infectantes trazia para os funcionários da limpeza, também
a própria finalidade desse estudo exigia essa abordagem interdisciplinar.
Para coleta dos dados do estudo foram realizadas duas entrevistadas, para isso
utilizando-se de dois roteiros adaptado sobre o manejo e tratamento do RSS. (Apêndice 1 e 2)
Dimensões da situação problema:
Local: Na cidade Teresina, o tratamento e o destino final dos resíduos sólidos de saúde
é responsabilidade de empresas privadas, em alguns estabelecimentos de saúde e
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ensino/pesquisa. Entretanto em alguns desses estabelecimentos não se seguem normas de
segurança elaboradas por órgãos ambientais.
Regional:

Infelizmente o Brasil é um país que se preocupa pouquíssimo com o

tratamento e destino dos resíduos sólidos, pesquisas feitas a doze anos atrás mostram que o
Brasil não evolui muito nesse respeito por exemplo uma pesquisa nacional de saneamento
básico do Brasil, realizada em 2000 mostrou que 63,6% dos resíduos gerados eram destinados
a lixões e apenas 32,2%,a aterros adequados, sendo que 13,8% a aterros sanitários e 18,4% a
aterros controlados (IBGE,2000 apud Silva,2008).E ainda nesse sentido dados da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) mostram que o
Brasil, infelizmente, está longe de solucionar definitivamente a questão dos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS), pois se trata de algo atrelado à problemática dos resíduos como um
todo (Anvisa, 2006 apud Nascimento et al, 2011).
Global: O tratamento e o destino final de resíduos sólidos infectantes do grupo A é algo
que vem sido discutido a muito tempo pelos órgãos ambientais mundiais, devido os potenciais
riscos para a saúde humana e do ambiental. Alguns dos problemas causados pela disposição
inadequada dos resíduos sólidos infectantes do grupo A foram o aumento no número de
infectados pelo vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida-HIV e a resistência
adquirida pelas bactérias a medicamentos. Para amenizar essa situação forma criadas algumas
soluções entre elas está o gerenciamento de resíduos sólidos. Neste caso entende por
gerenciamento de resíduos sólidos o seguinte:
“O conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de
resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos
recursos naturais e do meio ambiente” (Brasil, 2003 apud Nascimento et al, 2011).

As Linhas de ações do estudo realizado foram as seguintes:
1). Selecionar o produto.
2). Buscar informações sobre os resíduos sólidos em livros, artigos e sites da
internet. Saúde humana e do ambiente.
4). Elaborar e aplicar questionários.
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5). Entrevistar o coordenador do curso de Análises Clínicas e alguns
funcionários de serviços gerais.
3). Pesquisar sobre os riscos que os resíduos sólidos infectantes trazem para
6). Procurar especialistas nas áreas de meio ambiente, microbiologia,
parasitologia e segurança do trabalho.
7)

Construção do folheto e montagem da página no Facebook com as

informações encontradas.

Objetivos:
•. Sociais: Discutir o desenvolvimento de responsabilidades ambientais pelas
instituições de ensino/pesquisa, neste caso, adotar o gerenciamento de resíduos
sólidos.
•. Pedagógicos: aprender sobre os resíduos sólidos de forma geral, o tratamento
e o destino final de forma autônoma.
•. Operacionais: construir mapa conceitual, realizar entrevistas, pesquisas e
criar a página no facebook.
Para o desenvolvimento do estudo foi necessário o conhecimento em Ecologia,
Química, Microbiologia, Segurança no Trabalho e ainda a leitura de legislações
ambientais tais como da CONAMA E ANVISA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira entrevista foi realizada com o coordenador do curso de analises clinicas e a
segunda foi realizada com sete funcionário responsáveis pela limpeza do laboratório de
análises clínica, ambas entrevistadas foram realizadas em período de tempo diferentes.
Na entrevista feita com o coordenador do curso e responsável pelo laboratório de Análises
Clinicas foi possível constatar os tipos de resíduos sólidos mais produzido no laboratório, o
transporte interno dos resíduos, o tratamento interno, o responsável pelo transporte externo
dos resíduos e a quantidade de resíduos gerado.
Através da entrevista com o coordenador do curso constatou-se que os de resíduos
sólidos mais produzido no laboratório eram sobras de amostras biológicas, recipientes de
amostras biológicas; meios de cultura, luvas, algodão, agulhas, seringas etc. Sendo que esses
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resíduos não passam por nenhum tratamento prévio, antes de ser armazenados internamente
na instituição, o transporte interno dos resíduos era feito manualmente, ou seja, não é
utilizado carrinho no transporte dos sacos de lixos.
Já o transporte e o tratamento externo dos RSS eram feitos por uma empresa privada
especializada, com relação a quantidade de resíduos gerado, em média era um saco de lixo,
dependendo do uso do laboratório pelos professores e alunos.
Com respeito a entrevista realizada com os funcionários do setor de limpeza, diagnosticou-se
que apesar de receberem orientação ou terem sido capacitados para atuar no setor de limpeza
e de sabres da importância de se usar os equipamentos de segurança individual (EPIs), as
maiorias disseram não tomar medidas de proteção ao fazer a limpeza do laboratório, como
deixar de usar os EPI’s. E ainda menos da metade dos entrevistados disseram não conhecer o
seguinte símbolo: Figura 1.

Figura 1. Dados referente ao conhecimento das pessoas sobre o símbolo de lixo infectante.
IFPI, 2016
Com base nestes resultados foi pensado em um produto de fácil acesso que atingisses os
destinatários.
PRODUTO
Contexto: visto que, o produto é uma página no facebook e, portanto, de acesso livre e
amplo no Brasil, pode ser visto por todas as pessoas.
Destinatários: comunidade escolar e a sociedade em geral.
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Finalidade: promover o conhecimento e a informação sobre os resíduos sólidos
infectantes e seus riscos para saúde humana e do ambiente.

CONCLUSÕES
Verificou-se a necessidade de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde
para o laboratório de análises clinicas. Além disso, pode-se perceber que a utilização da
metodologia de ensino proposta por Fourez, com certeza é uma ótima forma de ensinar e
aprender, pois o aluno tem a autonomia de aprender, de buscar as ferramentas de lhe servirá
para o desenvolvimento do seu objeto de aprendizagem. Além esta metodologia fortalece a
relação professor –aluno, uma vez o professor exerce a função de mediador no processo de
ensino aprendizagem
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RESUMO: Esta pesquisa refere-se a um estudo de caso, o qual abordou a questão da evasão
no ensino médio, especificamente os alunos IFTO- Campus Gurupi. Teve como objetivo
investigar os motivos que levaram o abandono da instituição, elencar as causas do abandono,
e também os motivos de permanência. Socializar a pesquisar com os demais campi, visto que
foi instituído Comissão de estudo sobre evasão no IFTO, e juntamente trocar experiências,
propiciar o desenvolvimento de ações que diminuam o alto índice de evasão no IF, e propor
projetos a partir desses estudos fortalecendo ações de combate à evasão. A metodologia teve
como referencial pressupostos de abordagem qualitativa. Aplicou-se um questionário
semiestruturado com base nos dados coletados, delineou-se o perfil dos evadidos e os motivos
apontados para o abandono da instituição, como também coletou-se e categorizou-se as
representações sociais desses alunos, acerca da visão de como a instituição poderia fazer para
evitar a evasão dos mesmos através da gestão da permanência.
Palavras–chave: Ensino médio, evasão escolar, gestão da permanência

STUDY OF EVASION AND STAYING IN SCHOOL CAMPUS
INSTITUTE FEDERAL TOCANTINS GURUPI
ABSTRACT: This research refers to a case study, which addressed the issue of avoidance in
high school, specifically students IFTO- Campus Gurupi. We aimed to investigate the motives
for the abandonment of the institution, list the causes of abandonment, and also the length of
reasons. Socializing the search with other campuses, since it was set up Study Commission on
evasion in IFTO and together to share experiences, promote the development of actions to
reduce the high dropout rate in the IF, and propose projects from these studies strengthen
actions combating evasion. The methodology was to benchmark qualitative approach
assumptions. Applied a semi-structured questionnaire based on the collected data, outlined the
profile of dropouts and the reasons given for abandoning the institution, but also collected up
and categorized to the social representations of these students, the vision of how institution
could do to prevent circumvention of the same through the permanence of management.
KEYWORDS: high school, dropout, permanence of management

INTRODUÇÃO
Evasão é um fenômeno complexo, definido como interrupção no ciclo de estudo. É um
problema macro-institucional sistêmico que envolve todos da Instituição. Pode ser
classificado nas seguintes modalidades: a) Evasão do Sistema educacional – onde o aluno
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depois de abandonar o curso e o estabelecimento de ensino não se matriculou em qualquer
outra instituição, interrompendo assim o seu estudo; b) Evasão da Instituição de Ensino ocorre quando o aluno evadido de uma instituição pode concluir sua graduação, matriculandose em outro estabelecimento de ensino; c) Evasão do Curso – quando o aluno não concluiu o
curso para o qual ingressou, mas realiza outro curso na mesma instituição; d) Evasão da
Turma – quando por motivo de reprovação ou trancamento da matrícula, impossibilita o aluno
de acompanhar a turma na qual ingressou.
O presente trabalho tem como finalidade elencar os fatores associados ao abandono e à
permanência de aluno e ex-alunos do IFTO Campus Gurupi. A pesquisa está sendo realizado
desde 2014, com a primeira turma de formandos, onde pesquisamos os motivos que levaram à
evasão de quase 70% da turma.
Apesar de ser uma Instituição nova, o IFTO/Gurupi já apresenta elevado índice
abandono escolar. O planejamento da pesquisa foi elaborado preliminarmente, visando
identificar os fatores que determinaram e/ou contribuíram para esse alto índice, e
posteriormente, elencar os fatores da permanência e trabalhar com essas informações de modo
a trazer para o IF, soluções de impacto rápido e positivo.
A disparidade entre o número de ingressantes e daqueles que concluíram o ensino
médio, gerou uma inquietação e motivou os questionamentos da investigação: o que levou a
evasão dos estudantes das salas de aula? Quais os principais motivos?
O objetivo da pesquisa consistiu em propiciar o desenvolvimento de ações que
diminuíssem o alto índice de evasão no IF, socializar a pesquisar com os demais campi para
instituir grupos de estudos sobre o tema e propor projetos a partir desses estudos fortalecendo
ações de combate à evasão.
Assim, a premissa subjacente para a pesquisa é a de que as dificuldades de
aprendizagem, e consequentemente a reprovação seja um dos fatores do abandono dos bancos
escolares do IFTO campus Gurupi. Ambiente harmônico e oportunidades de crescimento e
experiência acadêmica são fatores de sua permanência.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia da presente pesquisa teve como referencial pressupostos de abordagem
qualitativa. Pressupõe o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que está
sendo investigada, e envolve a obtenção de dados descritivos como entrevistas e depoimentos.
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Para Minayo (1994, p.21), “a pesquisa qualitativa responde a questões muito
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado”. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Utilizou-se o método da pesquisa exploratória que caracterizou-se segundo (GIL, 2002,
p. 43), num trabalho que envolve:
Levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem)
experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que
estimulem a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens
posteriores.

A grande vantagem da entrevista é que ela permite a captação imediata e corrente da
informação desejada, praticamente como qualquer tipo de informante e sobre os mais variados
tópicos. Permite o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de
alcance superficial como o questionário (LUDKE; ANDRÉ, 1986)
Os meios exercidos para a coleta de informações podem ser determinados como
técnicas de pesquisa, portanto os procedimentos técnicos utilizados foram bibliográfico buscou-se informações conexos ao assunto para fundamentação teórica do estudo através de
livros, teses, dissertações e artigos. Para Marconi e Lakatos (2006, p.44) “sua finalidade é
colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado
assunto [...]”e documental – por ter utilizado fontes documentais da Coordenação de
Registros Escolares – CORES- para dar alicerce aos dados referentes tanto sobre o ambiente
de estudo quanto a situação problemática.
Segundo Gil (2002, p.4) “a investigação documental é realizada em documentos
conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou outros
documentos do tipo cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos,
regulamentos, ofícios, etc.” Do ponto de vista do autor esse tipo de pesquisa apresenta
vantagens pelo fato dos documentos constituírem fonte rica e estável de dados.
O lócus da pesquisa foram alunos e ex-alunos Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins - Campus Gurupi-TO.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A realidade da educação brasileira, em especial o ensino médio, que se tem constituído
ao longo do tempo como o nível de mais difícil enfrentamento, em termos de concepção,
estrutura e forma de organização, em decorrência de sua mediação entre a educação
fundamental e a formação superior. Entre as dificuldades está o fracasso escolar, configurados
na forma de repetência e evasão escolar.
As somatórias de diversos fatores resultaram na evasão escolar. Os dados coletados são
fontes permanentes de informações, e na nossa pesquisa, a reprovação é o fator preponderante
na tomada de decisão de abandonar a escola, visto que os mesmos não querem atrasar ainda
mais o término no ensino médio.
Influenciam na decisão de abandonar a escola, fatores de dimensões socioeconômicas,
culturais, educacionais, histórica e social. Quando se discute o fenômeno do fracasso escolar,
surge o questionamento da origem do Ensino Fundamental do aluno. Fizemos um recorte com
a turma de 2012, onde de 68 alunos matriculados, 33 vieram de escola pública estadual ou
municipal e desse universo 23 foram os desistentes ou transferidos. Observa-se que nesta
turma, cerca de 70% dos alunos provenientes de escolas públicas abandonaram os estudos.
Segundo a Coordenação de Registros Escolares - CORES , dos 68 alunos matriculados
em 2012, 34% (23) concluíram o 3º ano, 31% (21) transferidos, 19% (13) desistentes e 16%
(11) repetentes distribuídos no 1º (03) e 2º (08) ano.

Figura 1 - Distribuição dos estudantes. CORES

O curso de Ensino Médio Integrado no IFTO, conta de 2.400 horas de conteúdos do
ensino médio, 1200 horas de conteúdos profissionalizantes, 100 horas de atividades
complementares, 100 horas de projeto integrador e 200 horas de estágio supervisionado,
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totalizando 4.000 horas distribuídas no período de 3 anos. Aqui já identificamos uma
dificuldade para a permanência no curso.
A realidade brasileira, em especial dos nossos jovens estudantes não condiz com uma
realidade que se quer apresentar. Exige-se uma demanda de estudo muito alta á qual os
adolescentes não estão preparados. Nossos estudantes tem origem social variada, alguns
trazem consigo um baixo nível de formação do ensino fundamental e isso trouxe para dentro
da sala de aula desníveis entre os alunos.
O problema têm causas distintas e diversas, no entanto os participantes da pesquisa
enfatizaram as dificuldades de aprendizagem e consequentemente a reprovação como
principais fatores que os conduziram a abandonarem o ensino oferecido no IFTO. Dentre os
outros motivos que levaram os participantes a abandonar seus estudos destacam-se :


Problemas de aprendizagem ou dificuldades nas disciplinas (em especial
matemática,



física e química);



Repetência;



Dificuldade de relacionamento do estudante (professor ou colega de sala);



Frustração de expectativas em relação ao curso;



Fatores como horário e carga horária do curso;



Excesso de disciplinas;



Formação precária do ensino fundamental;



Motivação, interesse ou compromisso com o curso.

Após esses estudos preliminares, chegamos à conclusão que não podemos gerir a
evasão, mas podemos gerir a permanência do aluno através de geração de valor.
Compreendemos que alguns valorizam conhecimento científico, outros as relações sociais
como esportes, extensão e atividades culturais. Começou-se a pensar em gestão da
permanência, através de ações como:


Acompanhamento dos alunos que estão terminando o curso, estudos dirigidos,
com monitores para acompanhar a evolução desses alunos,



Realização de reunião com alunos em situação eminente de evasão,



Acompanhamento da frequência dos alunos para identificar os motivos das
faltas,
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Elaboração e revisão dos projetos pedagógicos de curso de acordo com os perfis
desejados e de acordo com os APL,



Ênfase na formação continuada para professores,



Estímulo acadêmico para prova do ENEM,



Criação da Comissão Programa de Permanência e Exito (PPE),



Criação de uma equipe multidisciplinar composta por assistente social,
orientador educacional, agente de saúde e psicólogo.

Através do PPE e da equipe multidisciplinar que tem a função de planejar, organizar,
executar e avaliar ações proativas, hoje temos estudos e relatórios de diagnósticos em todos os
cursos, a comunidade da Instituição esta ciente da execução do projeto, e os dados foram
socializados com os outros campi do IF. O campus abriu novos cursos para atender melhor as
necessidades da sociedade, na área de administração e edificações. Está trabalhando na
inclusão, acolhimento e motivação dos alunos através do auxílio estudantil, prática de
esportes, espaço de lazer, participação em eventos científicos, projetos de pesquisas.
Nossos estudos estão voltados para pensar na gestão da permanência, e para isso
questionário foram aplicados aos estudantes para sabermos o que valorizam na Instituição,
mensurar o nível de satisfação, e com isso gerar valor para o aluno, trazer a percepção de
benefícios.
CONCLUSÕES
Não podemos remediar sem antes saber as causas da doença, seu diagnóstico. Hoje
conhecemos as principais causas de abandono escolar. Findamos nosso trabalho, mas não o
seu propósito. As somatórias de diversos fatores resultaram na evasão escolar. Na nossa
pesquisa, a reprovação e dificuldade de aprendizagem é o fator preponderante na tomada de
decisão de abandonar a escola, visto que os mesmo não querem atrasar ainda mais o término
no ensino médio.
Não nos cabe proceder a qualquer juízo, mas colaborar no sentido de despertar na classe
discente seus reais objetivos e interesses para com a instituição e de sua qualidade de
formação. Por outro lado, oferecer ferramentas iniciais de um planejamento institucional
adequado a sua realidade de gestão e dos fins estatutários.
Um dos primeiros desafios é a busca de melhor compreensão acerca dos fatos
associados à crise no ensino médio, em especial ao abandono escolar.
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RESUMO
Este artigo visa mostrar, a partir de revisão bibliográfica, os princípios da ética e
responsabilidade ambiental, sua ligação com a civilização tecnológica e sua importância para
o futuro da humanidade. A partir de textos relacionados à ética ambiental e da visão do
filósofo Hans Jonas em relação à nova sociedade tecnológica procuramos demonstrar que a
sobrevivência das gerações atual e futuras dependerá da nossa capacidade de agir com
equilíbrio diante das tecnologias. Este equilíbrio se traduz também a partir da necessidade de
se garantir e assegurar uma convivência harmônica entre homem e natureza.
PALAVRAS–CHAVE: Ética; Responsabilidade ambiental; Civilização tecnológica; Hans
Jonas.

ETHICS AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
ADVENT OF CIVILIZATION TECHNOLOGICAL

IN

THE

ABSTRACT
This article aims to show, from literature review, the principles of ethics and environmental
responsibility, its link to technological civilization and its importance for the future of
humanity. From texts related to environmental ethics and the philosopher Hans Jonas vision
for the new technological society we seek to demonstrate that the survival of present and
future generations depend on our ability to act with balance on technology. This balance is
also reflected from the need to guarantee and ensure a harmonious coexistence between man
and nature.
KEYWORDS: Ethic; Environmental responsibility; technological civilization; Hans Jonas.
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INTRODUÇÃO
Nesse artigo serão abordados princípios da ética e responsabilidade ambiental, sua ligação
com a civilização tecnológica e sua importância para o futuro da sociedade. Para o
desenvolvimento do trabalho utilizamos o método de revisão bibliográfica.
Na nova civilização abordada por Hans Jonas é preciso uma modificação na ética “As
novas capacidades de ação exigem uma nova ética, e isso está explicitamente anunciado em sua
obra mais importante O Princípio Responsabilidade, de 1979.” (FONSECA, 2009, p.154). A
capacidade de ação mencionada se refere ao novo poder tecnológico que avança juntamente com
a violação da natureza (ZOLET,2016, p.234).
A ética e responsabilidade ambiental logo vêm para tentar controlar essa violação, essa
degradação no ambiente. Resultado não unicamente dos avanços tecnológicos mas da junção
disso com uma ética tradicional. Essa que tinha como característica ações imediatas, sem
qualquer consideração em relação às consequências dos atos a médio ou longo prazo.
Dessa forma a discussão sobre como nosso habitat vem sendo modificado abrange
também a capacidade de ser deixado um lugar propício para a sobrevivência e o direito de
uma vida digna à humanidade futura. Um dos imperativos de Hans Jonas é "Age de tal
maneira que as consequências de tuas ações não sejam destrutivas da natureza, da vida e da
Terra.", que deixa bem claro essa ideia dita anteriormente. Assim, a ética ambiental não é só
algo para preservar e cuidar algo externo ao ser humano, pois a humanidade faz parte do
próprio meio em que vive, da natureza, e somos afetados diretamente por ela e vice-versa.

PRINCIPIOS DA ÉTICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Ética é uma área da filosofia que se dedica a análise das razões que ocasionam, alteram
ou orientam a maneira de agir do ser humano. É uma reflexão sobre o corpo de valores que
compõem determinada sociedade.
A ética ambiental surge como uma ética, acima de tudo política e social. Alguns dos
seus princípios seriam o de se relacionar melhor com o meio ambiente, o de entender que a
natureza tem uma ralação com os seres que nela habitam e o de adotarmos uma produção e
um consumo mais sustentável, tendo em vista a conservação e a preservação do mesmo.
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O tema da responsabilidade ambiental, que nos últimos anos vem ganhando um grande
espaço nas discussões éticas, se impõe para exigir uma nova postura e visão em relação às
gerações atual e futura.
Com o avanço do capitalismo e a revolução industrial vieram o aumento dos meios de
produção e dos padrões de consumo, sem se importar com o aumento da emissão de gases e
da criação de lixo. Com o crescimento da população surge com ela um aumento na procura de
alimentos, que gera uma preocupação: como suprir essa alta demanda? Os avanços
tecnológicos vieram para isso, para nos indicar em que é possível produzir mais em menos
espaço, com o uso de maquinários específicos, com o uso de plantas transgênicas e de
produtos químicos que nos possibilitam um maior controle quando se fala de pragas.
Essas mesmas tecnologias nos mostraram os riscos que esse tipo de produção traz ao
nosso futuro. Como por exemplo, o constante uso de produtos químicos nas lavouras, que
muitas das vezes é feito de forma errada, sendo aplicado em excesso ou sem a proteção e os
equipamentos adequados para essa aplicação. Que trazem riscos para a saúde do ser humano e
também graves danos ao nosso ecossistema, pois o uso do mesmo está contaminando o solo,
os rios, as nascentes e o lençol freático. Já a produção de transgênico é uma incógnita, pois
não se sabe os seus danos à saúde e nem ao meio ambiente em médio e longo prazo. O que
nos gera uma grande preocupação em relação a sua fabricação e difusão.
Essas questões nos levam a pensar e desenvolver técnicas e leis que visam garantir um
consumo e um processo de fabricação mais sustentável, que venham garantir uma melhora na
nossa qualidade de vida e também assegurar a vida das gerações futuras.
ÉTICA AMBIENTAL LIGADA A CIVILIZAÇAO TECNOLOGICA
Para discutir as questões éticas relacionadas à civilização tecnológica nos
fundamentaremos no filósofo alemão Hans Jonas (1903-1993), nascido em Möchengladbach.
Inicialmente ele recebeu influências de seus professores, Martin Heidegger e de Rudolf
Bultmann (Teologia), no entanto com o avanço de seus estudos, Hans se afastou de suas bases
teóricas originais. Em 1933, Hans Jonas fugiu para a Inglaterra, por conta do avanço do
Partido Nazista, e alguns anos depois, em 1948, viveu em Israel onde chegou a ministrar
aulas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Outra universidade na qual exerceu sua
docência foi a Universidade de Carleton em 1950 no Canadá, e por fim se estabilizou em
Nova Iorque no ano de 1955, onde veio a falecer no dia 05 de fevereiro de 1993.
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Entre seus trabalhos podemos citar O Princípio Responsabilidade de 1979, cuja
principal afirmação é que o homem mudou sua maneira de agir em relação aos seus
semelhantes e ao ambiente no qual está inserido. Ou seja, as novas tecnologias alteraram o
modo como observamos o mundo e trouxe novos desafios a sociedade, no qual o homem teve
que se adequar e começar a questionar novos e velhos hábitos, pensamentos e teorias. Dessa
forma um dos pontos mais questionados e debatidos é o esgotamento dos recursos, utilizados
para se produzir cada vez mais bens de consumo.
Sobre a criação de uma nova ética, diz Jonas:
A presença do homem no mundo era um dado primário e indiscutível de
onde partir toda ideia de dever referente à conduta humana: agora, ela
própria tornou-se um objeto de dever – isto é, o dever de proteger a premissa
básica de todo o dever, ou seja, precisamente a presença de meros candidatos
a um universo moral no mundo físico do futuro; isso significa, entre outras
coisas, conservar este mundo físico de modo que as condições para uma tal
presença permaneçam intactas; e isso significa proteger a sua
vulnerabilidade diante de uma ameaça dessas condições. (JONAS, 2006, p.
45).

Dessa forma a conservação do mundo físico seria o cuidado com o ambiente, e as atuais
ameaças sofridas são causadas pela própria humanidade que vem realizando avanços nem
sempre tão sustentáveis. É um dever não só para a preservação das próximas gerações
humanas, mas de todos os seres vivos inclusos em nosso ambiente.
De acordo com Zolet (2016, p.234), os novos paradigmas trazidos por Jonas serviram
para fazer um intermédio entre a força de previsão e o poder de agir, sendo que dessa forma
haveria um maior autocontrole, causado pelo conhecimento das limitações humanas, o que é
um ponto essencial para a proteção da natureza. Sobre essa questão das ações humanas e a
proteção ambiental podemos concluir com Baratela que:
Em razão de a ética estar diretamente relacionada à ação humana, quando
uma se altera, a outra também evolui. Assim surgiu a discussão ecológica, a
resposta ética à mentalidade predatória da natureza. A ética ambiental tem
como uma das principais premissas a extensão da compreensão de
dignidade, de forma a abranger o respeito por todas as espécies de vida, isto
é, a busca por uma dignidade da natureza, uma dignidade da vida ou até
mesmo por uma dimensão ecológica da dignidade humana, como preferem
Fensterseifer e Sarlet. (SARLET; FENTERSEIFER, 2013 citado por
BARATELA, 2014, p. 76).
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O FUTURO DA HUMANIDADE
Como já citado anteriormente, o futuro da humanidade vem sendo ameaçado pelas
formas de agir atuais que em sua maioria não são sustentáveis, logo, em longo prazo é
possível termos consequências severas, como por exemplo, a extinção de espécies de
animais, plantas e tornar o planeta hostil para a sobrevivência das gerações futuras. O
desenvolvimento de novas reflexões tendo por base a ameaça às gerações futuras é
citado por Barreto e Garção (2010, p.100) “pois o medo de não mais existir a espécie
humana no futuro pode nos levar a pensar e refletir uma nova relação homem-naturezatécnica.”. Assim essa nova forma de pensar colocaria em xeque o modo antropocêntrico
que a sociedade tem vivido, que de acordo com Baratela (2014, p.76), é uma forma tão
antiga que pode ser vista com clareza em discursos de Aristóteles, que põem o ser
humano como o topo de uma cadeia hierárquica em relação aos outros seres vivos em
razão da capacidade humana de reflexão e discussão.
Em umas das citações de Jonas podemos ver que é um dever moral a nossa
responsabilidade para com as gerações futuras:
Portanto, para nós, contemporâneos, em decorrência do direito daqueles que
virão e cuja existência podemos desde já antecipar, existe um dever como
agentes causais, graças ao qual nós assumimos para com eles a
responsabilidade por nossos atos cujas dimensões impliquem repercussões
de longo prazo (JONAS, 2006, p. 91-92).

E a forma para que isso seja assegurado seria com o uso de uma ética ambiental, que
passaria a questionar o modo de agir com o ambiente, e a forma de pensar que “as demais
formas de vida apresentam um valor intrínseco e um significado próprio já que a natureza
precede o homem” (ROLLA, 2010, p.12)”. Portanto, “a primeira regra é a que aos
descendentes futuros da espécie humana não sejam permitido nenhum modo de ser que
contrarie a razão que faz com que a existência de uma humanidade como tal seja erigida”
(JONAS, 2006, p. 94).
Por fim, podemos concluir que a valorização e preservação do meio ambiente são
imprescindíveis para o futuro da humanidade. Uma nova reflexão e discussão sobre esse
assunto de desenvolvimento de forma sustentável é cada vez mais abordado, até mesmo
internacionalmente com tratados, como o de Kyoto e de Annapolis, e acordos feitos na ECO92. Todos com um mesmo proposito, que é tornar digna e possível a vida para a humanidade
em longo prazo.
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CONCLUSÕES
No decorrer desse artigo abordamos temas relacionados ao principio da ética ambiental,
sua relação com a atual civilização tecnológica, os conflitos e soluções que esses avanços nos
proporcionam e também a importância que esse tema carrega para o futuro da sociedade como
um todo.
Hans Jonas afirmou que as novas capacidades de ação exigem uma nova ética, que
posteriormente seria chamada de ética ambiental. Essa que por sua vez impõe uma politica
social, que vem para nos mostrar que é preciso melhorar a nossa convivência com o meio
ambiente, entender que a natureza exerce uma relação direta com os seres que nela habitam e
que devemos adotar meios mais sustentáveis de sobrevivência, se ainda quisermos sobreviver
agora e no futuro.
Um dos imperativos de Hans Jonas, “Age de tal maneira que as consequências de tuas
ações não sejam destrutivas da natureza, da vida e da Terra”, retrata um dos fundamentos da
ética ambiental, que é o de que ela não veio unicamente para cuidar do ser humano, mas
também do meio no qual este está inserido, tendo por finalidade a autopreservação da atual e
das gerações futuras.
REFERÊNCIAS
ALENCASTRO, Mário; HEEMANN, Ademar. Uma Ética Para a Civilização Tecnológica.
Disponível

em

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT09/mario_alencastro.pdf

acesso

em 25 set. 2016.
BARATELA, Daiane. Ética ambiental e proteção do direito dos animais In Revista
Brasileira de direito animal. Vol. 9 nr 16, 2014.
BARRETO, Sônia; GARÇÃO, Elvira Suzi. Homem e natureza: o lugar paradigmático do
princípio ético de Hans Jonas na Educação Ambiental . Pesquisa em Educação Ambiental,
[S.l.], v. 5, n. 1, p. 97-113 , jan. 2010. ISSN 2177-580X. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/pea/article/view/30087>. Acesso em: 30 sep. 2016.
FONSECA, Flaviano. Hans Jonas: ética para a civilização tecnológica In Cadernos de
Ciências Sociais Aplicadas; Vitória da Conquista-BA, n. 5/6 p. 151-168. 2009. Disponível
em http://periodicos.uesb.br/index.php/cadernosdeciencias/article/viewFile/852/859 Acesso
em 26 set. 2016.

Artigos

Ciências Humanas

13568

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização
tecnológica. Rio de Janeiro: PUC Rio, 2006.
ROLLA, Fagner. Ética Ambiental: Principais Perspectivas Teóricas e a Relação HomemNatureza,

2010.

Disponível

em

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2010_1/fagner_r
olla.pdf Acesso em 27 set. 2016.
ZOLET, Lucas A. da S. O Principio Responsabilidade: Ensaio de uma ética para a
civilização tecnológica In Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 1, p. 233-239,
jan./abr.

2016.

Disponível

periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/4623/2743de

em
LA

da

Silva Zolet - 2016. Acesso em 27 set. 2016.

Artigos

Ciências Humanas

13569

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ETNOECOLOGIA E ETNOGRAFIA: diálogos possíveis para um
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RESUMO: Compreender determinados conceitos é de fundamental importância para o
desenvolvimento das pesquisas e para o avanço das ciências. Dito isto, somos postos à
realizar uma revisão de literatura, a fim de nos apropriarmos adequadamente daqueles
conceitos e desenvolvermos nossas pesquisas. Este trabalho tem como objetivo principal
realizar uma revisão de literatura acerca dos conceitos de Etnoecologia e Etnografia, num
esforço de se compreendê-los nas possíveis relações, seus limites e possibilidades, dentro do
Projeto PIBIC Jr/IFAM/2016, intitulado “PLANTAS QUE CURAM: uma etnografia do
patrimônio cultural imaterial dos saberes populares sobre usos terapêuticos da flora
amazônica em Eirunepé – AM. Trata-se, pois, de um trabalho de revisão bibliográfica
empreendido com fins numa instrumentalização epistemológica para a operacionalização do
projeto ora desenvolvido. Deste trabalho, resulta uma compreensão significativa dos conceitos
acima elencados, bem como as relações possíveis entre ambos, os limites e as possibilidades
que os mesmos oferecem à pesquisa científica.
Palavras–chave: conceitos, revisão de literatura, pesquisa, PIBIC Jr/IFAM/2016

ETHNOECOLOGY AND ETHNOGRAPHY: possible dialogues for
knowledge about "plants that heal"
ABSTRACT: Understand certain concepts is of fundamental importance for the development
of research and the advancement of sciences. That said, we are brought to conduct a literature
review in order to properly appropriating in those concepts and develop our research. This
paper aims to conduct a review of literature on the concepts of Ethnoecology and
Ethnography in an effort to understand them in the possible relationships, its limits and
possibilities within the PIBIC Jr Project/IFAM/2016 entitled "PLANTS THAT HEAL : an
ethnography of intangible cultural heritage of popular knowledge about therapeutic uses of
Amazon flora in Eirunepé - AM. It is, therefore, a literature review of work undertaken for
purposes an epistemological instrumentalization for the operationalization of the project now
developed. In this work, results in a significant understanding of the concepts listed above as
well as the possible relationships between both the limits and the possibilities that they offer
to scientific research.
KEYWORDS: concepts, literature review, research, PIBIC Jr/ IFAM/2016
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, são significativas as investidas de muitos pesquisadores no estudo das
relações entre o Homem e a Natureza. Partindo de uma necessidade cada vez maior de se
entender as relações entre o ser humano e o meio ambiente, os estudiosos buscam uma
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sistematização

do

conhecimento, através

da

construção

epistemológica (teorias

e

metodologias) cujo objetivo principal é uma compreensão multidisciplinar e holística que
contribua tanto para o aproveitamento racional e sustentável quanto para a preservação e o
equilíbrio ambientais.
Nesta perspectiva, elaboramos e desenvolvemos o Projeto de Pesquisa “PLANTAS
QUE CURAM: uma etnografia do patrimônio cultural imaterial dos saberes populares sobre
usos terapêuticos da flora amazônica em Eirunepé – AM”. Em linhas gerais, este presente
projeto tem como objetivo principal realizar um estudo etnográfico dos saberes populares
acerca dos usos terapêuticos da flora amazônica no município de Eirunepé – AM, a partir da
perspectiva do patrimônio cultural imaterial. Metodologicamente, fazermos uso do aparato
teórico e conceitual da etnografia no que tange à realização de entrevistas com os sujeitos
elencados, a fim de responder à problemática por nos suscitada. Como principais resultados,
esperamos (a) produzir um banco de dados sobre os usos terapêuticos da flora regional, para
servir tanto à comunidade acadêmica quanto à população local e (b) inventariar, registrar e
salvaguardar os saberes populares sobre os usos terapêuticos da flora amazônica, tomados
numa perspectiva de valorização enquanto patrimônio cultural imaterial da região amazônica.
Dos trabalhos já iniciados – especialmente a partir da revisão de literatura empreendida para a
elaboração do projeto acima referido – resulta este artigo, cujo objetivo principal é uma
abordagem dos conceitos de Etnoecologia e Etnografia.
Trata-se, portanto, de um texto que aborda ambos os conceitos, buscando compreendêlos enquanto ferramentas epistemológicas para estudos interdisciplinares e, dentre eles,
aqueles que abordam a relação entre o homem e a natureza, na perspectiva do patrimônio
cultural imaterial das populações tradicionais da região amazônica. Percebendo-os numa
relação intrínseca e colaborativa, com vistas num entendimento mais significativo das
relações entre o Homem e a Natureza da Amazônia, esperamos colaborar com aqueles estudos
que se dedicam especificamente a estes temas, bem como a outros temas, conexos a estes.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia empregada neste trabalho diz respeito, basicamente, a uma pesquisa
bibliográfica. É sabido que a fase inicial do desenvolvimento de uma pesquisa científica
caracteriza-se pela pesquisa bibliográfica, ou seja, um levantamento preliminar dos trabalhos
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já publicados sobre o tema ao qual o pesquisador estará se lançando (CARVALHO et al,
2004).
Nestes termos, uma pesquisa bibliográfica define-se à partir de referências já
publicadas, da qual se empreende uma análise e discussão das contribuições culturais e
científicas já empreendidas. A pesquisa bibliográfica consiste, portanto, numa técnica capaz
de fornecer uma bagagem teórica e metodológica, bem como um treinamento que habilita a
produção de trabalhos originais e pertinentes sobre os temas (CARVALHO et al, 2004).
Ainda sobre a pesquisa bibliográfica, existem trabalhos que tem com base única e
exclusivamente esta metodologia, nas quais objetiva-se recolher informações ou
conhecimentos prévios sobre determinado tema (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Considerando, pois, estas ponderações acerca da pesquisa bibliográfica, dizemos que,
para este trabalho, esta metodologia mostrou-se eficiente e significativa, uma vez que é por
meio de uma gama de publicações que foi possível realizarmos aquelas inferências sobre
aqueles conceitos, tão necessários à realização do Projeto “PLANTAS QUE CURAM: uma
etnografia do patrimônio cultural imaterial dos saberes populares sobre usos terapêuticos da
flora amazônica em Eirunepé – AM”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O que se entende por Etnoecologia?
A palavra Etnoecologia designa “um campo multidisciplinar e multicultural voltado
para o estudo das formas pelas quais os grupos humanos organizam os seus conhecimentos e
suas práticas em relação ao ambiente natural” (ALVES apud BARBOSA, 2007). Seguindo a
etimologia da palavra, temos (a) etno, que deriva do grego antigo e significa – a partir da
derivação ethos - “costume, a saber, grupos de homens que têm os mesmos costumes” e (b)
ecologia, “ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico o
inorgânico no qual vivem” (HOUAISS; VILLAR, 2001). Para este verbete, tem-se ainda o
termo ecologia humana, que nada mais é do que um “ramo da ecologia que estuda as relações
das comunidades humanas com o meio ambiente” (Idem).
Segundo Barbosa (2007), “é papel da Etnoecologia promover, através de métodos
científicos, a investigação sobre a origem e validade de conhecimentos empíricos acerca de
um ambiente natural.

Este estudo étnico”, continua o autor, “busca o entendimento da

interação e interferência do homem nos fenômenos e elementos naturais de uma determinada
paisagem”. A Etnoecologia “constitui um campo multidisciplinar e multicultural voltado para
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o estudo das formas pelas quais os grupos humanos organizam seus conhecimentos e suas
práticas em relação ao ambiente natural” (ALVES apud BARBOSA, 2007). Trata-se, pois, de
um conhecimento científico que atenta para formas peculiares de saber, em cujas bases
estejam o conhecimento ecológico, a classificação, a interação e o manejo do meio ambiente
pelas populações, sendo um conhecimento científico que tem em sua base o paradigma da
sustentabilidade (TOLEDO apud BARBOSA, 2007).
Neste contexto, tem se dado uma atenção cada vez maior às comunidades sustentáveis,
principalmente na relação que estas estabelecem com a natureza, transformando-a em
ambientes sociais e culturais, mas tendo como premissas (1) a satisfação no presente e (2) a
garantia de futuro (CAPRA apud BARBOSA, 2007). Aqui, a Etnoecologia é uma “ferramenta
investigativa” do processo de interação do homem com a natureza, contemplando as relações
entre os elementos físicos, biológicos e humanos, num processo de sistematização e
congregação dos saberes tradicionais e/ou empíricos com os saberes científicos.
Destaca-se, no contexto da Etnoecologia, a valorização do conhecimento empírico.
Partindo da premissa de que este tipo de conhecimento é precedente ao conhecimento
científico, entende-se o conhecimento empírico como uma forma particular, complexa e
reiterada das quais as pessoas lançam mão para interpretar fenômenos e fatos tanto naturais,
do que resulta uma sistematização de saberes acerca de “eventos” e “elementos” naturais.
Com base nestes conhecimentos empíricos, as comunidades vivem e desenvolvem suas
atividades (BARBOSA, 2007).
Quando pensamos nesta (re) valorização dos saberes empíricos das populações
tradicionais, somos remetidos àquilo que nos informa Geertz (1997) e Davis (1990) da relação
entre o conhecimento empírico e o conhecimento acadêmico no Ocidente. Num texto que
aborda a relação entre a “sabedoria proverbial” e os “erros populares”, Natalie Z. Davis atesta
para o fato de que, a partir do século XVI e até o século XIX, os saberes populares sobre as
práticas médicas da Europa passam a sofrer os ataques dos médicos. Num contexto em que as
ciências naturais tornam-se cada vez mais dominantes, os saberes não científicos são tomados
pelo viés do erro e da ignorância (DAVIS, 1990). A partir das investidas de sujeitos como
Joubert, a “voz” do povo é cada vez mais abafada, posta sob o julgo da experimentação e das
leis gerais das ciências naturais. Ao passo que a autoridade dos eruditos aumentava, as
parteiras e os alquimistas eram postos em descréditos, por suas “superstições”. Ao apontar os
“erros populares”, queria-se uma reavaliação e consequente transformação no povo, dando-
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lhe lições e corrigindo seus erros. No período – do século XVI ao XIX – houve um aumento
da distância entre estes saberes e os médicos e eruditos, ao passo que as experiências
empíricas acumuladas através das gerações eram negadas, já que o povo era concebido como
desprovido de consciência. Isto relega os saberes empíricos populares ao campo da negação e,
em seu lugar, prevalecem os saberes científicos, tomados como uma verdade única e
inexorável.
Se na Modernidade, tem-se uma desvalorização do tradicional, isto não se aplica ao
período após a Segunda Guerra Mundial, chamado de Pós-Modernidade. Caracterizado por
uma crítica radical à razão iluminista, o pensamento pós-moderno propõe uma revisão das
certezas até então propagadas com a Modernidade. A partir da segunda metade do século XX,
o linguistic turn passa a reger os sistemas epistemológicos ocidentais, dando à linguagem
status de ponto de partida para as explicações. Neste contexto, os estudos antropológicos de
Geertz (1997) são significativos, quando atentam para os sistemas de saberes das chamadas
sociedades simples. Se as sociedades modernas trouxeram coisas novas para o capital cultural
humano, estas coisas novas tiveram como ponto de partida as coisas “velhas”, ou seja, tudo
aquilo que está intimamente ligado ao tradicional (GEERTZ, 1997). Se nas sociedades
modernas, prevalecem os sistemas sofisticados – tal como o saber acadêmico – estes surgem a
partir dos sistemas simples. Nesta perspectiva, as sociedades simples são tomadas também
como possuidores de conhecimentos e muitos outros elementos que estão presentes nas
sociedades complexas, diferenciando-se apenas no “grau de desenvolvimento dos sistemas
esquematizados e organizados de pensamento e ação” (Idem).

Nas sociedades simples,

também há uma sistematização do saber, na medida em que (1) não se trata apenas da
experiência imediata, (2) há uma sistematização das experiências, o que constitui este saber
num (3) sistema cultural com historicidade (Idem).
Partindo desta perspectiva, o saber acadêmico percebe os grupos humanos não apenas
como objetos de estudo, mas como atores sociais que desenvolvem atividades intelectuais,
tomam decisões e realizam operações complexas. A Etnoecologia é, pois, uma disciplina
holística, que congrega aspectos teóricos e práticos acerca dos saberes tradicionais das
chamadas comunidades sustentáveis, num trabalho que atenta para (1) um corpus de
conhecimento (o saber tradicional acumulado e transmitido através das gerações), (2) umas
práxis, caracterizada pela prática cotidiana da comunidade e (3) a sua utilização, que é a
apropriação mesma da natureza pelo homem (BARBOSA, 2007).
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O conceito de Etnografia
Em termos etimológicos, a palavra “Etnografia” quer dizer “escrita sobre os povos”.
Todavia, entende-lo requer adentrar naquela que é a ciência na qual nasce esta palavra, seja
enquanto teoria, seja enquanto uma metodologia de trabalho, utilizada não apenas na
Antropologia, mas também em muitas outras ciências que, de uma maneira ou de outra, têm o
homem como objeto.
Falar de etnografia, portanto, é falar da Antropologia, percebida enquanto uma ciência
que tem por primazia a definição do homem, tanto no aspecto natural – ou biológico – quanto
no aspecto cultural e filosófico (BARRIO, 2005). Esta ciência tem como pressupostos (a) o
homem, percebido numa visão holística, (b) a utilização de um método comparativo e (c)
parte primordialmente do conceito de cultura.
A partir destes pressupostos é que a mesma vai formular as suas intepretações da
realidade. Para tanto, tem na observação e na realização de entrevistas algumas de suas
principais atividades metodológicas. No que tange às dimensões, a Antropologia divide-se em
(a) biológica, (b) cultural e (c) especulativa. A nós, interessa-nos a Antropologia Cultura que,
por seu turno, divide-se em (1) arqueologia, (2) linguística antropológica e (3) etnologia geral.
Esta última, por seu turno, divide-se em (a) etnografia, (b) etnologia e (c) antropologia social.
(BARRIO, 2005).
Dito isto, chegamos àquilo que viria a ser, de fato, o conceito de etnografia, seja
descrever as formas de vida de determinados grupos sociais (BARRIO, 2005). Nestes termos,
este conceito nos leva a uma percepção de que se trata mais de uma metodologia de trabalho.
Assim, a mesma consegue dar conta da vida tradicional daqueles grupos sociais, numa
perspectiva de temporalidade (passado e presente), a qual dar conta dos costumes e tradições
daqueles grupos. Tais costumes e tradições tem se constituído enquanto temas bastante
importantes para as mais variadas compilações etnográficas nos dias atuais. Além disto, o
folclore - especialmente a partir das tradições orais – e o mito – enquanto elemento integrador
de uma identidade social – também são componentes culturais que mais fornecem temas e
conteúdos para a etnografia.
Dito isto, retomamos ao entendimento acerca da Antropologia, naquilo que a mesma
representa, segundo Barrio (2005) para as outras ciências, seja um elemento unificador e
integrador, dada a gama de instrumentos epistemológicos (teóricos e metodológicos) que
oferece às outras ciências. Trata-se, pois, da capacidade explicativa da Antropologia, capaz de
fornecer uma visão holística do homem.
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Tais características da Antropologia e, por consequência, da Etnografia acabam por
permitir que esta possa ser aplicada às pesquisas no campo da Etnoecologia, em trabalhos
semelhantes àquele ora empreendido no âmbito do “PLANTAS QUE CURAM: uma
etnografia do patrimônio cultural imaterial dos saberes populares sobre usos terapêuticos da
flora amazônica em Eirunepé – AM”. Se a Etnoecologia assume os saberes tradicionais como
parte significativa e significante do conhecimento, a Etnografia – enquanto uma metodologia
nascida no seio da Antropologia – oferece subsídios epistemológicos para a realização destas
e de outras pesquisas. Assim, ambas as áreas do conhecimento se coadunam e cumprem o seu
papel na compreensão holística do homem.
CONCLUSÕES
A realização deste trabalho – a partir da operacionalização do Projeto de Pesquisa
“PLANTAS QUE CURAM: uma etnografia do patrimônio cultural imaterial dos saberes
populares sobre usos terapêuticos da flora amazônica em Eirunepé – AM” via PIBIC
Jr/IFAM/2016 – permite-nos vislumbrar a necessidade de se compreender os conceitos e
epistemologias, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto metodológico, no contexto das
pesquisas científicas.
Se, por um lado, a compreensão do conceito de Etnoecologia nos permite atentar para
os saberes tradicionais das populações da região amazônica, tomados enquanto parte
constituinte de um conhecimento sobre as propriedades terapêuticas da flora amazônica, o
conceito de Etnografia nos instrumentaliza metodologicamente para acessar aqueles saberes
populares.
Assim, munidos deste aparato epistemológico – seja através do conceito teórico de
Etnoecologia, seja através do conceito metodológico da Etnografia – podemos realizar uma
pesquisa capaz de fazer inferências sobre a realidade socioambiental e oferecer importantes
subsídios para a sua compreensão. Nestes termos, este trabalho colabora para um
entendimento das relações entre o Homem e o Meio Natural, relações estas que produzem um
conhecimento sobre “plantas que curam”, na Amazônia Ocidental.
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RESUMO:
Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, em andamento no IFPE
Campus Belo Jardim, sobre os processos psicológicos envolvidos na escolha do instrumento
musical. Nosso objetivo foi descrever como ocorre, através do sistema de controle redundante
de mensagens, a manutenção de estereótipos de gênero na cultura coletiva, por meio de um
estudo de caso, tomando como fenômeno a escolha do instrumento musical. Adotamos os
fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia Cultural Semiótica, destacando a atuação
do sistema de controle redundante de mensagens na cultura coletiva. Na análise foi possível
identificar: a) sugestões sociais ligadas a estereótipos de gênero guiando e regulando as ações
de uma musicista; b) estereótipos de gênero participam da “escolha” do instrumento musical
para mulheres, quando associados a certos contextos religiosos. Estudos em contextos nãoreligiosos são requeridos para investigar se, ainda assim, questões de gênero regulam a
escolha do instrumento musical e de que forma.
Palavras–chave: contextos religiosos, escolha do instrumento musical, psicologia cultural
semiótica, sistema de controle redundante, regulação semiótica
CECÍLIA´S TONES: MUSIC, GENDER AND SEMIOTICS REGULATION IN THE
CHURCH
ABSTRACT:
This paper presents partial results of a broader research underway at IFPE Campus Belo
Jardim, about the psychological processes involved in the choice of the musical instrument.
Our aim was to describe how the maintaining of gender stereotypes in the collective culture
occurs, through the redundant messages control system, using a case study and taking the
choice of musical instrument as the phenomenon. We have adopted the theoretical and
methodological foundations of Semiotics Cultural Psychology, highlighting the redundant
messages control system in the collective culture. In the analysis, we identified: a) social
suggestion linked to gender stereotypes guiding and regulating the actions of a musician; b)
gender stereotypes participate in the "choice" of the musical instrument for women, when
associated with certain religious contexts. Studies in non-religious contexts are required in
order to investigate if gender issues remains regulating the choice of musical instrument
KEYWORDS: choice of musical instrument, redundant control system, religious contexts,
semiotic cultural psychology, semiotic regulation
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INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento no IFPE
Campus Belo Jardim que investiga o processo de escolha do instrumento musical à luz da
Psicologia Cultural Semiótica. Ao investigar a atuação das sugestões sociais no processo
semiótico de construção de significados sobre a escolha do instrumento musical,
identificamos um signo regulando a escolha desse instrumento, relacionado a um estereótipo
de gênero59. Percebe-se que em contextos religiosos, o piano é concebido como instrumento
musical, predominante, feminino.
Para atender ao que se propõe este estudo, adotamos os fundamentos teóricometodológicos da Psicologia Cultural Semiótica (VALSINER, 2012, 2014; VALSINER;
ROSA, 2007) que valoriza a construção de significado das experiências de vida das pessoas
em contexto social e histórico, a partir de uma visão ideográfica de ciência (VALSINER,
2012; SALVATORE; VALSINER, 2010). Desse modo concebe a generalização do
conhecimento a partir de estudos de casos únicos. Essa abordagem busca compreender o
sujeito em sua unicidade, sem perder de vista sua relação com o meio. Desta forma, a cultura
pode ser entendida como mediação semiótica, isto é, mediação que se estabelece por signos e
que integra o sistema de funções psicológicas desenvolvidas pelo indivíduo na organização
histórica de seu grupo social, além de desempenhar uma função reguladora nos processos
inter e intrapsicológicos (VALSINER, 2012). Nestes processos, a mediação semiótica permite
tanto a transformação como a manutenção da cultura, através das sugestões sociais (crenças,
mitos, valores, regras sociais, etc) que guiam tal processo.
Pesquisas, nas últimas quatro décadas, buscaram compreender a escolha de
instrumentos musicais ligada ao estereótipo de gênero (ABELES; PORTER, 1978;
CONWAY, 2000; DELZELL; LEPPLA, 1992; GREEN, 1997; SINSABAUGH, 2005) onde
flauta, violino, clarineta e oboé são, tradicionalmente, considerados instrumentos femininos,
enquanto trompete, trombone, bateria, guitarra e tuba são considerados masculinos. Os
estudos ainda revelaram que, em contexto de bandas de música, as garotas tocam mais
instrumentos considerados masculinos do que os garotos tocam aqueles considerados
femininos (ABELES; PORTER, 1978).

59

Aqui entendido como uma maneira de indicar as “construções sociais” – a criação inteiramente social das
ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres (SCOTT, 1989, p. 7).
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No Brasil, destacamos o estudo de Camacho (2013) que investigou o ensino de piano
na Paraíba, destacando as relações de gênero e o ensino do instrumento nas escolas de música
daquele estado. Destaca a pesquisadora que o piano, em instituições religiosas, contribuía
com a formação das “damas bem-educadas” da época, sendo a música uma das disciplinas
presentes em um programa de ensino que preparava a mulher para ser boa mãe, esposa e dona
de casa. O ensino da música, especialmente o piano, era permitido em escolas confessionais60
porque “não oferecia perigo aos homens e à sociedade”:
O ensino da música nos colégios religiosos era possuidor de confiabilidade,
uma vez que o mesmo fazia parte da formação de “damas bem-educadas”. O
dedilhar do piano estava restrito às famílias de posses que eram as que
poderiam ter acesso à aquisição tanto do bem cultural, como do material – o
instrumento piano. Era um instrumento, portanto, que se adequava às
necessidades prementes de ascensão cultural da elite paraibana. (CAMACHO,
2013, p. 89).

Outros estudos brasileiros, que investigaram o ensino de música relacionado a questões
de gênero, chegaram a mesma conclusão: o objetivo do ensino do piano, especificamente, era
formar a mulher da época, sem qualquer pretensão profissional, configurando-se em mais um
item no acervo das chamadas ‘prendas domésticas’ (TOFFANO, 2007). Tanto o piano como o
canto estavam presentes na educação feminina nas escolas religiosas, também em Minas
Gerais, nas altas classes, onde “as mulheres aprendiam rudimentos de música, com objetivo
de agradar aos maridos, educar seus filhos e participar de pequenas reuniões domésticas”
(COELHO; VIERA-SILVA, 2010).
Segundo Toffano (2007), o ensino pianístico “nas escolas religiosas era de acesso
restrito ao gênero feminino, visando uma proposta educativa, porém não
profissionalizante. Nas instituições de ensino religioso masculinas raramente se
encontravam o ensino de música e, menos ainda, o ensino de piano”. Mais tarde,
essa condição doméstica dada ao piano, foi “fator determinante para a permissão
social do lugar de pianista e de professora de piano dado à mulher, a partir do século
XX. (CAMACHO, 2013, p.61)

Os estudos acima descritos apresentam uma trajetória do ensino do piano no Brasil, para
mulheres, circunscrito em distintas regiões do país (nordeste e sudeste), mas revelando as
mesmas diferenças relacionadas ao gênero. A música para a mulher assumia feições
domésticas, vigiado por pais ou maridos. Nos últimos anos, as perspectivas em relação à
dominação masculina em diferentes contextos vêm sendo apontadas por estudo em
Antropologia, Musicologia, História, Sociologia, Psicologia, entre outros (GOMES; MELLO
2007). Sempre que tratamos de questões de gênero, nos deparamos com a supremacia
60

Escolas confessionais: A educação confessional pressupõe um credo e uma religião. Uma instituição
confessional é aquela que adota uma confissão explícita no desempenho de suas atividades.
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masculina em diversas esferas sociais, seja na música, no esporte e até mesmo na política.
Medaglia (2008) em seu panorama sobre a história da música, fala do feminino pela primeira
vez ao comparar as mulheres aos instrumentos nas músicas religiosas. Observa no período da
Renascença, ambos não eram permitidos na igreja, uma vez que representavam o pecado.
Assim sendo, este estudo buscou descrever como ocorre, através do sistema de controle
de mensagens redundantes, a manutenção de estereótipos de gênero na cultura coletiva à luz
da psicologia cultural semiótica, tomando como fenômeno a escolha do instrumento musical.

MATERIAIS E MÉTODO
A perspectiva metodológica adotada por este trabalho investigativo compreende que
os processos gerais podem ser investigados a partir do estudo de casos únicos (MOLENAAR,
2004; MOLENAAR, VALSINER 2005; YIN,2003). Filiados à essa concepção de
generalização do conhecimento, recorremos ao estudo de caso como método.
O sujeito de pesquisa foi uma aluna do segundo período do curso de Licenciatura em
Música do IFPE – Campus Belo Jardim, cuja participação seguiu às exigências legais
vigentes. Duas entrevistas semiestruturadas foram realizadas para construção de dados. A
primeira versou sobre os seguintes temas: a história da participante com a música e com o seu
instrumento; sentimentos e entendimento envolvidos na relação com o instrumento/música;
apoio recebido; relação com professores ou instrutores de música. A segunda entrevista
buscou confirmar alguns achados, explorando as sugestões sociais identificadas na primeira
entrevista. A análise dos dados foi feita baseada nos fundamentos da Psicologia Cultural
Semiótica, buscando identificar o processo de regulação semiótica na escolha do instrumento
musical, destacando a atuação de sugestões sociais ligadas aos estereótipos de gênero, na
manutenção ou transformação da cultura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de escolha do instrumento musical pode ser abordado de diversas
maneiras, considerando inúmeros aspectos ou influências econômicas, políticas, religiosas,
socioculturais, entre outras, a depender das opções teórico-metodológicas adotadas.
Ao longo do curso de vida, as pessoas realizam escolha diariamente: a roupa que vai
vestir; a escola onde matriculará seus filhos; o nome para o animal de estimação; o presente
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para um amigo; o instrumento musical. Enfim, desde as mais corriqueiras e simples escolhas
às mais esporádicas e complexas, elas são feitas sempre que estamos diante de situações
dilemáticas (TATEO, 2016), como as exemplificadas acima. Para Psicologia Cultural
Semiótica, tensões e ambivalência participam da experiência humana, isto é, da construção de
significados sobre diversos fenômenos vivenciados cotidianamente. Reis (2010) afirma que:
Cada situação do cotidiano coloca à pessoa diferentes possibilidades de escolha, que
exigem posicionamentos, promovem a tomada de decisão e ao mesmo tempo
direcionam as perspectivas futuras. Essas opções aparecem como polos opostos,
cada um deles implicando em alternativas que se desdobram infinitamente, pois uma
escolha gera novas possibilidades, e daí por diante (Reis, 2010, p.51).

Entretanto, a experiência musical vivida por nossa participante, no que se refere ao
instrumento que ela toca – o piano – não seguiu um processo de escolha como acima
descrevemos. Cecília (nome fictício) decidiu estudar música ainda na infância, guiada e
regulada por um signo que chamaremos de “relações familiares”. Sua família é evangélica.
Seu pai “amava a música” e tocava violão em algumas bandas de sua época. A mãe decidiu
estudar música já na idade adulta, teve professor particular, mas não aprendeu a tocar o piano.
Nessa época, a história de Cecília, com a música, começou, ela tinha 9 anos. O pai foi seu
grande incentivador. Contudo, para Cecília não houve um momento de escolha de
instrumento, embora vários instrumentos musicais fossem disponibilizados na igreja – local
de sua formação inicial, como podemos verificar, abaixo, em seu relato:
Cecília: [...] e minha mãe era (sic) da igreja. Na igreja tinha alguns instrumentos[...],
e pra nós, mulheres, é o órgão, na igreja [Fonte própria].

Percebemos que estereótipos de gênero na escolha do instrumento podem contribuir
diretamente para o fortalecimento e a manutenção da cultura de dominação masculina sobre a
mulher, particularmente nos cenários religiosos. As igrejas que direcionam o piano (ou órgão)
à atuação feminina acabam por desempenhar um papel significativo, naquilo que Valsiner
(2012) chama de sistema de controle redundante de mensagens, que “nos sistemas
psicológicos humanos podem operar com uma estabilidade relativamente alta dentro de
condições ambientais que mudam constantemente” (VALSINER, 2012, p.52).
O controle redundante pode ser definido como o conjunto de mensagens que circula
na sociedade, distribuídas de diversas formas (histórias infantis, mitos, filmes, piadas,
propagandas, rituais, propostas educativas – formais e informais – entre outras). É pelo
princípio do controle redundante que regras, mitos e valores são disseminados e mantidos na
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cultura. Vale destacar que a própria cultura – aqui assumida como processo semiótico e
construída na relação interdependente entre o sujeito e o ambiente – deflagra também sua
transformação ou destruição (VALSINER, 2014), graças ao modelo bidirecional de
desenvolvimento proposto por Valsiner (1994). Esse modelo garante que as mensagens
(signos) vindas da cultura coletiva (ex.: homens são superiores às mulheres), ao serem
internalizadas, sejam transformadas em significados pessoais, que podem fortalecer e manter
aquele signo (ex.: “bela, recatada e do lar, mas inapta para assumir chefia ou comando”) ou
romper e eliminar tais mensagens (ex.: “lugar da mulher é onde ela quiser, sendo apta para
qualquer papel social).
A feminização da escola ocorre no Brasil tardiamente, em primeira instância, e durante
mais de um século, apenas alguns homens podem frequentar a escola. A inserção da mulher
no espaço escolar atende a interesses de classe e de gênero. A perspectiva do matrimônio para
as classes dominantes é atendida por uma proposta curricular que contempla as prendas
domésticas, enfatizando-se a gestão da casa, a maternagem, e os saraus, onde, também,
destacava-se a habilidade ao piano. Guacira Louro corrobora com essa discussão a partir da
seguinte citação:
As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as habilidades culinárias, bem
como as habilidades de mando das crianças e serviçais, também faziam parte da
educação das moças; acrescida de elementos que pudessem torná -las não apenas
uma companhia mais agradável ao marido, mas também uma mulher capaz de bem
representá-lo socialmente. O domínio da casa era claramente o seu destino e para
esse domínio as moças deveriam estar plenamente preparadas. Sua circulação pelos
espaços públicos só deveria se fazer em situações especiais, notadamente ligadas às
atividades da Igreja, que com suas missas, novenas e procissões, representavam uma
das poucas formas de lazer para essas jovens. (LOURO, 2004, p. 446)

Nesse sentido, o ensino de piano passa a compor uma significativa parcela dessa
formação, sendo permitido na formação das mulheres porque não representavam perigo aos
homens e nem à sociedade, e era visto como uma prenda doméstica para as mulheres dos
séculos XVIII e XIX (COMACHO, 2013; TOFFANO, 2007), qualificando melhor essa
mulher ao casamento.
Retomando às contribuições trazidas pelo estudo de caso, explorado por este trabalho,
destacamos da narrativa de Cecília, que ao se referir à igreja como seu local de formação
musical, diz ter recebido a seguinte sugestão social: “para mulher o instrumento musical é o
piano”, e prontamente a aceita. Diante do exposto não se visibiliza uma situação dilemática,
que seria escolher um dentre vários instrumentos disponibilizados. Em suas externalizações, a
entrevistada parece não ter experienciado tensões ou ambivalências nesse evento específico, e,
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desse modo, não se deflagra a necessidade de construção de significados (que instrumento eu
escolho?), que passariam a encaminhar ações no presente (decisão: escolho o instrumento X),
com vistas ao futuro almejado (tornar-se musicista tocando o instrumento X).
A prática pianística da nossa participante – quer na aceitação do piano como
instrumento feminino, quer na perspectiva de futuro – é regulada por sua participação na
igreja, como podemos inferir no relato abaixo, sobre sua motivação para realizar o curso de
Licenciatura em Música, com habilitação em piano:
[...] por eu já tocar na igreja e como eu dou aula a algumas crianças na igreja,
algumas pessoas que se interessam, eu vejo essa necessidade, por eu ter
responsabilidade, também, dentro da igreja, entendesse? Então, assim, como é que
eu vou passar uma informação pra alguém, ensinar alguma coisa, se eu não sei?
Então eu vou estar passando alguma coisa, talvez, errada. Então, assim, tem a minha
responsabilidade dentro da igreja onde eu já estudei, então eu tive esse interesse
maior [fonte própria].

Diante desses relatos, foi possível identificar que estereótipos de gênero participam da
“escolha” do instrumento musical para mulheres, quando associados a questões religiosas. O
caso de Júlia ilustra um processo de manutenção da cultura, regulado por signos também
presentes em outros contextos. Isso revela a atuação do sistema de controle redundante de
mensagens na cultura coletiva, especificamente aquela que fortalece a cultura machista. A
disseminação da sugestão social “mulher deve tocar piano” fortalece a norma que retira das
mulheres que frequentam aquela denominação religiosa, a possibilidade de escolher outro
instrumento, indo além, de romper com a cultura machista.

CONCLUSÃO
No caso específico que ora analisamos, dois pontos podem ser destacados. Primeiro,
investigando o processo de escolha do instrumento musical podemos identificar sugestões
sociais guiando e regulando as ações de uma musicista: tocar piano (e não outro instrumento)
porque é o instrumento dedicado às mulheres na denominação religiosa que ela congrega.
Ainda, a decisão de fazer licenciatura em música é regulada pelo senso de responsabilidade
que a musicista tem na sua atuação como professora de piano na igreja. Segundo, a aceitação
da sugestão social representa a eficiência do sistema de controle redundante de mensagens
distribuídas na cultura coletiva, neste caso, rituais e condutas que caracterizam e determinam
certo contexto religioso.
Embora, neste estudo tenhamos centrado nossos esforços para analisar os estereótipos
de gênero na escolha do instrumento musical, vale ressaltar que este só foi identificado
quando o contexto do qual a mulher participa é religioso. Destarte, estudos em contextos nãoArtigos
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religiosos são requeridos para investigar se questões de gênero regulam a escolha do
instrumento musical.
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RESUMO: As taxas de evasão e retenção de cursos de graduação e, consequentemente, a não
conclusão, são elevadas no Brasil, com prejuízos significativos para toda a sociedade
brasileira, em especial nos cursos de licenciatura. Tais fenômenos requerem ações estratégicas
institucionais, envolvendo aspectos acadêmicos e organizacionais, e adotando medidas
pedagógicas e de gestão para amenizar as consequências. Buscando contribuir na solução
desses problemas, este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa que objetiva
analisar a evasão e a retenção dos cursos superiores do Instituto Federal da Bahia, tomando
como base os estudos de campo nos cursos de licenciatura em matemática, do Campus de
Camaçari, e em eletromecânica, do Campus de Simões Filho, desde sua implantação até os
dias de hoje. Partiu-se da identificação dos pontos de retenção no currículo, seguida da
identificação das causas de evasão e retenção nos cursos e dos indicadores de tendência que
sofrem influência sobre esses fenômenos. Trata-se, portanto, de uma pesquisa explicativa.
Como métodos, para a primeira fase desta pesquisa, optou-se pela revisão da literatura,
análise documental, realização de grupo focal e observação direta e participante da dinâmica
de ensino e aprendizagem, onde já se pode constatar diversos fatores relevantes para a
ocorrência e intensificação dos citados fenômenos. Os resultados obtidos até o momento
demonstram que é preciso ampliar a investigação, visando melhor explicar os fenômenos e
principalmente buscar estabelecer estratégias para o combate à evasão e retenção, a fim de
que se possa atingir os índices de eficiência acadêmica comprometidos perante o Ministério
da Educação.
Palavras–chave: evasão, retenção, eficiência acadêmica, graduação, IFBA

DROPOUT AND RETENTION IN UNDERGRADUATE COURSES
ABSTRACT: The dropout rates and retention of undergraduate and hence no conclusion, are
high in Brazil, with significant damage to the Brazilian society, especially in undergraduate
courses. Such phenomena require institutional strategic actions involving academic and
organizational aspects, and adopting pedagogical and management measures to mitigate the
consequences. Seeking help in solving these problems, this article presents the partial results
that aims to analyze dropout and retention of higher education the Federal Institute of Bahia,
based on field studies the degree courses in mathematics, Campus Camaçari, and
electromechanical, the Campus of Simões Filho, from its inception to the present day. It
started from the identification of retention points in the curriculum, followed by identification
of dropout causes and retention in the courses and trend indicators that are influenced on these
phenomena. It is therefore an explanatory research. As methods for the first phase of this
research, we opted for the literature review, document analysis, conducting focus groups and
direct observation and participant in the dynamics of teaching and learning, which already can
be seen several relevant factors for the occurrence and intensification the aforementioned
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phenomena. The results obtained so far show that it is necessary to expand research to better
explain the phenomena and mainly seek to establish strategies for combating evasion and
retention, so that you can achieve the academic efficiency ratios committed to the Ministry of
Education.
KEYWORDS: evasion, retention, academic efficiency, graduation, IFBA
INTRODUÇÃO
A evasão no ensino superior nos diversos graus acadêmicos – bacharelado, licenciatura
e tecnológico, ofertado nas diversas instituições de educação superior – públicas ou privadas,
é um fenômeno muito complexo e tem sido tema de diversos estudos que indicam a existência
de um elevado índice de evasão, conforme abordado por Tinto (1997), Mercuri e Polidoro
(2004), Silva, Motejunas e Lobo, Lobo (2007), Baggi e Lopes (2011), Andrade (2012), Barlen
e outros (2012), Furtado e Alves (2012) e Lobo (2012).
As taxas de desistência e retenção de cursos de graduação e, consequentemente, a não
conclusão, são elevadas no Brasil, com prejuízos significativos para toda a sociedade
brasileira, em especial nos cursos de licenciatura. Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) aponta que o percentual de
concluintes em todo o território nacional varia entre 61% e 38,6%, a depender da área de
conhecimento e gênero do concluinte (BRASIL, 2014b, p. 72). Aproximadamente metade dos
alunos que iniciam os mais diversos cursos no Brasil, portanto, não concluem a graduação.
Segundo os dados que foram apresentados no Seminário “Evasão no Ensino Superior
Brasileiro”, realizado em São Paulo, dias 18 e 19 de junho de 2015, diferentemente que
constam no censo do INEP, anteriormente citados (BRASIL, 2014, p. 72), a média da evasão
escolar presencial no setor privado no Brasil é de 25%, enquanto no setor público encontra-se
na ordem de 12%, o que não significa que o setor público possa estar mais tranquilo.
Ocorre que não há unanimidade em relação ao significado do termo evasão, podendo
ser considerados diferentes tipos em relação ao contexto em que se insere e metodologia para
obtenção dos seus índices.
No ano 1995, o MEC, por meio da SESu, criou a Comissão Especial de Estudos sobre
evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, com objetivo de reunir dados sobre o
desempenho das universidades públicas brasileiras referentes aos cursos de graduação, no que
concerne aos índices de diplomação, retenção e evasão dos alunos. Essa comissão, com o
objetivo de aclarar o conceito de evasão, considerou suas dimensões concretas para
caracterizar os seus diversos tipos: evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso
superior em situações diversas tais como: abandono (deixa de matricular-se, desistência
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(oficial), transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma institucional;
evasão da instituição: quando o estudante se desliga da instituição na qual está matriculado;
evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária o ensino
superior (BRASIL, 1997, p. 20).
Os Institutos Federais têm como meta a oferta pelo menos 20% das suas vagas em
cursos de licenciatura, meta esta ainda a ser alcançada no âmbito do IFBA. Objetivando
atingir tal meta, os Campi de Simões Filho e de Camaçari do IFBA iniciaram a oferta dos
Cursos de Licenciatura em Eletromecânica e Matemática em 2011.2 e 2012.1
respectivamente. Portanto, estão no seu quinto ano de funcionamento e formando suas
primeiras turmas. Entretanto, os cursos já se deparam com um grande obstáculo: a evasão e
retenção do corpo discente.
No IFBA, as taxas de evasão do ano de 2013 variaram entre 4% a 38%, dependendo do
curso e do campus, demonstrando que há casos que requerem intervenção mais específica e
pontual (IFBA, 2014). Apesar dos valores médios nacionais de evasão demonstrarem ser
aceitáveis, de modo geral, os cálculos de evasão partem de dados globais dos cursos em
períodos anuais e consideram apenas as variáveis de matrícula e de conclusão, mas não
consideram variáveis igualmente importantes que influenciam bastante na eficiência
acadêmica, como a permanência e a retenção. Isso significa que no caso do IFBA, a análise
mais aprofundada da evasão se torna ainda mais necessária, visando obter a almejada
eficiência acadêmica.
Compreender a evasão como um processo que necessita de ações estratégicas
institucionais, envolvendo aspectos acadêmicos e organizacionais, e adotando medidas
pedagógicas e de gestão para amenizar as consequências, faz-se primordial tanto para a IES
como para os discentes e a sociedade, podendo gerar impactos locais, regionais e no país.
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é estudar e analisar a evasão e retenção dos
cursos de Licenciatura em Eletromecânica e Licenciatura em Matemática dos Campi Simões
Filho e Camaçari do IFBA, considerando a evasão e a retenção do corpo discente, a partir da
integração entre os fatores causais internos e externos.
MATERIAL E MÉTODOS
De acordo com os objetivos propostos, esta pesquisa está classificada como uma
pesquisa explicativa, pois tem como preocupação primordial identificar os fatores que
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos estudados. Com base nos
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procedimentos técnicos utilizados na coleta de dados, a pesquisa delineia-se em pesquisa
bibliográfica e documental, como forma de aprofundar e captar explicações acerca da
realidade investigada.
Para o estudo, está sendo considerado como marco temporal o período de 2011.2 e
2012, data da criação dos cursos, até 2016, que serve de base para se contextualizar o nível de
evasão dos cursos. Trata-se de uma pesquisa que contempla três etapas: uma realizada em
2016, cujos os resultados estão aqui apresentados; outra a ser iniciada em fevereiro de 2017,
que será a pesquisa de campo; e outra que será realizada durante todo o processo: a revisão
teórica sobre o tema, que já apresenta parte dos resultados ao fundamentar teoricamente este
artigo.
Trata-se de uma pesquisa que contempla três etapas: uma realizada em 2016, cujos os
resultados estão aqui apresentados; outra a ser iniciada em fevereiro de 2017, que será a
pesquisa de campo; e outra que será realizada durante todo o processo: a revisão teórica sobre
o tema.
Os dados deste artigo são oriundos da realização de um grupo focal dentro do evento
Jornada Pedagógica do IFBA Campus Salvador, ocorrido em junho de 2016. Esse foi
coordenado por uma das autoras deste artigo, e as discussões realizadas foram encaminhadas
diretrizes importantes sobre evasão dentro do instituto.
A segunda etapa da pesquisa, a ser realizada no início de 2017 terá como sujeitos os
discentes, docentes e gestores acadêmicos, aqui compreendidos como coordenadores (atual e
anteriores) dos respectivos cursos, alvos da pesquisa. Serão aplicados questionários diretamente
com estes atores no sentido de identificar quais as causas da evasão e retenção, segundo os
mesmos.
No que se refere à investigação documental, já iniciada, serão utilizados dados oriundos
do Sistema de Controle Acadêmico Informatizado (Sicad), o Sistema Nacional de Informação
da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) e respectivo banco de dados do MEC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
São poucas as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras que possuem um
programa institucionalizado de combate à evasão, com planejamentos e ações,
acompanhamento de resultados e coletas de experiências bem-sucedidas.
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No IFBA, ainda são prematuras e isoladas as iniciativas para o diagnóstico e análise dos
aspectos que interferem na permanência do estudante nos cursos em que ingressaram, bem
como na possibilidade de finalização dos mesmos em período mínimo de integralização.
A partir da observação direta e participante, é percebido que há praticamente um
consenso entre os docentes do IFBA que a evasão e retenção acadêmica alcançam índices
preocupantes. Entretanto, parte dos docentes considera que o problema não é característico
exclusivamente do atual cenário educacional e social. Nos cursos ofertados pela instituição,
que são voltados às áreas tecnológicas, a relação entre ingressos e egressos nunca foi
favorável. Infelizmente, é muito comum registrar quantitativos baixos de egressos a cada ano
em cursos dessa natureza. No caso das licenciaturas das áreas exatas, o cenário é tão
preocupante quanto nos cursos de engenharia, computação e tecnológicos.
O baixo número de egressos nos cursos referenciados merece especial atenção, visto
que é grande a demanda de profissionais para essas áreas em nosso país. No que se refere à
demanda de docentes das áreas exatas, o cenário é ainda mais crítico, quando analisamos a
educação básica e a educação profissionalizante.
Os primeiros passos no sentido de discutir essa relevante questão já estão sendo
encaminhados. Em 2016, durante a referida Jornada Pedagógica, houve um grupo de trabalho
voltado especificamente para o tema “evasão e retenção”, com a presença de vários
professores do Instituto. Nessa oportunidade, uma das autoras deste artigo, coordenou um
grupo focal, buscando identificar, entre os professores participantes do evento, quais seriam
as principais causas da evasão e retenção no IFBA, considerando os aspectos de gestão,
infraestrutura, concepção de ensino, recursos didáticos e materiais.
No que se refere à gestão, os docentes elencaram os seguintes fatores como potenciais
causadores da evasão: a) Inexistência de comissão permanente para diagnóstico, avaliação e
tratamento da evasão e retenção; b) Falta de transparência na divulgação e no tratamento de
indicadores sobre evasão e retenção; c) Processo seletivo falho: exclusivamente
classificatório; não possibilita diagnosticar o perfil do aluno; desconectado da realidade da
metodologia de ensino adotada pela instituição; d) Vagas ociosas desde os semestres iniciais,
que influenciam nas taxas de evasão; e) Conflitos entre o calendário acadêmico da instituição
e de escolas de nível médio; f) Uso de único calendário para todas as modalidades, sem
considerar suas particularidades; g) Escassez de pesquisa socioeducativa; h) Recursos
insuficientes para atender as políticas estudantis; i) Não efetividade do setor pedagógico, no
acompanhamento sistemático e devido dos alunos e na articulação com os docentes; j)
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Divulgação insuficiente sobre o objetivo do IFBA e oferta de cursos para a sociedade; h)
Fragilidade das ações de inclusão: suporte insuficiente aos professores e alunos para
informação, tratamento e assistência ao aluno com necessidades especiais.
No âmbito da infraestrutura, os docentes elencaram alguns aspectos que precisam de
atenção para tornar o espaço educacional mais propício para a permanência dos estudantes: a)
Acústica inadequada dos espaços de aula: vulnerável a ruídos externos (corredores e outras
salas), e internos (ventiladores, pé direito muito alto); b) Iluminação inadequada dos espaços
de aula: insuficiente para os exercícios previstos; c) Climatização inadequada dos espaços de
aula para o clima da região: o uso de ventiladores não é suficiente e gera muito ruído; d)
Grande quantidade de alunos por turma nas semestres inicias, quando se precisa dar mais
atenção aos alunos individualmente, em especial em disciplinas que requerem o uso de
laboratório; e) Má qualidade dos alimentos comercializados no interior dos campi; f)
Refeitório insuficiente para a demanda; g) Acessibilidade insuficiente e inadequada; h)
Ausência de infocentro; i) Acesso à Internet deficitário nos espaços de aula; j) Reduzido
número de equipamentos multimídia e computadores disponíveis para as atividades de aula; l)
Laboratórios insuficientes e inadequados: equipamentos com defeito, instalações elétricas em
não conformidade com normas técnicas, falta de insumos, ausência de monitores; m)
Mobilidade precária; n) Biblioteca inadequada para as necessidades dos alunos; o) Ausência
de local para estudos.
Quanto aos recursos humanos, os fatores que mais interferem na permanência dos
alunos são: a) Quantidade insuficiente de pessoal no setor pedagógico, para o devido
acompanhamento dos alunos; b) Ausência de ações permanentes de valorização dos recursos
humanos, que a instituição oferece aos alunos; c) Ausência de monitores/técnicos de
laboratórios nos horários não utilizados para aulas; d) Profissionalização não suficiente dos
setores de apoio; e) Falta de formação/qualificação pedagógica de alguns docentes; f) Falta de
formação/qualificação de docentes e técnicos pedagógicos para o diagnóstico, avaliação e
tratamento da evasão e retenção; g) Resistência à mudança de métodos de ensino.
Quanto às concepções de ensino, foram destacados os seguintes fatores: a) Oferta de
monitoria insuficiente para a demanda, em quantidade e em diversidade de áreas de
conhecimento; b) Tratamento insuficiente das deficiências cognitivas e de conteúdo dos
alunos; c) Métodos de ensino não motivadores, inadequados para o perfil dos atuais alunos; d)
Sobreposição de conteúdos.
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Em relação aos recursos didáticos e materiais, os aspectos abaixo foram considerados
relevantes para a ocorrência da evasão e da retenção: a) Laboratórios mal equipados,
comprometendo a qualidade da aprendizagem por parte dos alunos; b) Manutenção deficitária
dos laboratórios, exigindo que o docente interrompa as aulas para tentar minimizar o
problema dos equipamentos; c) Acesso à Internet deficitário, impedindo a utilização de
recursos disponíveis on line que poderiam incrementar as estratégias de ensino; d) Acervo
bibliográfico não atualizado e insuficiente em quantidade; e) Equipamentos audiovisuais
insuficientes e desatualizados.
Além dos fatores alocados nas categorias de análise descritas acima, os docentes
participantes do grupo focal mencionaram outros aspectos que merecem atenção, que são: a)
Cultura da desinformação por parte dos alunos, a respeito da estrutura de ensino e apoio
disponibilizado pela instituição; b) Criação de cursos sem a devida investigação sobre a
demanda real, de interesse por parte de potenciais alunos e do mundo do trabalho; c)
Defasagem dos conteúdos dos alunos ingressantes nos cursos; d) Falta de valorização da
profissão docente por parte da sociedade, o que reduz a demanda para os cursos de
licenciatura.
Os resultados obtidos com esse grupo focal são a base inicial de nossa pesquisa, a
próxima etapa será a realização da pesquisa de campo, com a coleta de dados, continuidade da
pesquisa documental e avaliação dos dados.
CONCLUSÕES
Como resultados iniciais desta pesquisa, foi possível identificar, na percepção dos
professores participantes da Jornada Pedagógica, através da estruturação de um grupo focal,
que os aspectos relacionados à gestão, infraestrutura, concepção de ensino, recursos didáticos
e materiais devem constituir os parâmetros a serem utilizados na investigação para coleta de
informações junto aos discentes, docentes e gestores acadêmicos nos cursos que estamos
estudando. A partir daí, será possível, posteriormente, confrontar os elementos apontados na
referida Jornada Pedagógica com os elementos coletados em campo.
Espera-se, com isso, subsidiar futuras revisões dos Projetos de Curso das Licenciaturas
em Eletromecânica e em Matemática, enfatizando os pontos positivos e corrigindo os
negativos, e reestruturando a matriz curricular e conteúdos das disciplinas; além de embasar o
planejamento anual de novas turmas.
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O estudo e análise deste tema, com a possibilidade de o IFBA vir a adotar ações
estratégicas acadêmicas que conduzam à melhoria dos índices acadêmicos – evasão e
retenção, certamente contribui para elevar a eficiência e eficácia institucional.
Sob o aspecto socioeconômico, evidencia-se uma possível otimização dos investimentos
públicos na educação e ingresso mais cedo no mercado de trabalho daquele que conclui o
curso no tempo mínimo.
Associado ao que já foi exposto, o impacto desta pesquisa também converge com as
diretrizes federais das políticas públicas educacional de inclusão social da Lei nº 12.711/2012
que determina, no mínimo, 50% das vagas sejam ocupadas por alunos oriundos do ensino
médio de escolas públicas. Tal aspecto faz com que os resultados desta pesquisa se tornem
significativamente estratégicos, visto que tal diagnóstico poderá ser utilizado de forma
pragmática pelo IFBA ou mesmo por outros institutos federais.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise crítica teórica acerca da
importância de investigar os motivos da evasão escolar que afetam principalmente discentes
dos cursos técnicos e tecnológicos do IFRN, Campus Natal Central (CNAT). O trabalho
torna-se relevante uma vez que possibilita o estudo e apresentação de propostas para
resolução de um problema generalizado nacionalmente na educação que implica em questões
sócio educacionais. Metodologicamente, optamos pela realização de uma pesquisa teórica de
análise crítica, caracterizada como sendo exploratória, pois envolve levantamentos
bibliográficos de referencial teórico oriundos de pesquisas realizadas na rede federal de
educação profissional. O estudo em questão se insere na área da educação e possibilita uma
reflexão capaz de facilitar a gestão pedagógica e acadêmica institucional. Espera-se com esse
estudo contribuir para a avaliação dos motivos da evasão no que diz respeito a captação de
resultados importantes para o desenvolvimento de estratégias de resolução do problema da
evasão visando o cumprimento da sua função social que objetiva formar o profissional
cidadão, competente e comprometido com a transformação da sociedade.
Palavras–chave: evasão escolar, ensino técnico, ensino tecnológico, gestão pedagógica.

SCHOOL EVASION AT IFRN-CAMPUS NATAL CENTRAL:
UNDESTARND THE MOTIVATION AND PROPOUSE SOLUTIONS
ABSTRACT: The project objectives introduce a critical theoretical analysis study about the
prominence of investigate causative factors of school evasion that affects mainly students of
technical college and graduate education in IFRN, Campus Natal Central (CNAT). The
projects develops into relevant meaning of an enable commonly held national problem study
and resolution, which affects society and education. As methodological procedure, we
decided to achieve a critical theoretical analysis, which is essentially exploratory, as it
consists of a bibliographical survey of theoretical framework from research of rede federal de
educação profissional. The research is broached in educational area, with the possibility of
providing reflection capable of simplify the academic and institutional management. Our
project conclusions are relevant meaning assessment of evasion facts and acquire important
results to develop strategies for solving the problem. Aiming to fulfill its social function
which means to form the professional citizens, competent and committed to the society's
transformation.
KEYWORDS: school evasion, technical college, institutional management.
INTRODUÇÃO
A educação brasileira enfrenta imensos desafios oriundos de um contexto histórico
marcado pela exclusão do acesso a sala de aula e pela falta de investimento na área. Nesse
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sentido, um dos importantes desafios a enfrentar é o problema da reprovação e evasão que
ocorre em todas as escolas em diferentes graus, especialmente, com os alunos das camadas
populares.
Vale lembrar, que na história da educação brasileira, um marco significativo foi a
criação em 1909 das Escolas de Aprendizes e Artífices e que depois de outras denominações
passou a se chamar em 2008 de Institutos Federais (IFs), com uma nova institucionalidade
que garante uma ampla oferta de cursos nos diferentes níveis acadêmicos, que objetivam
fornecer ensino profissional gratuito e se adequar as exigências de mão-de-obra inerente ao
modelo de desenvolvimento da sociedade.
Dessa forma, a realidade socioeducativa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
Campus Natal Central, cuja missão de articular os conhecimentos entre educação, cultura,
trabalho, ciência e tecnologia está sendo prejudicada pelo problema da evasão, o qual
necessita de um olhar investigativo para identificar os motivos que levam os alunos a
abandonarem seus cursos. Por isso, a importância desta reflexão para pensar estratégias de
identificação e conhecimento dos reais motivos da evasão escolar nos cursos técnicos e
tecnológicos do IFRN, visando definir ações bem fundamentadas para tratar os problemas
com eficiência, tendo em vista a sua diminuição ou eliminação.
Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de análise crítica teórica acerca da
importância de investigar os motivos da evasão escolar, tendo em vista responder os seguintes
questionamentos: Qual a importância do estudo sobre os motivos da evasão escolar? Qual a
estratégia metodológica mais eficaz para o estudo do problema da evasão escolar? Quais os
motivos, que os estudos desse tema, apontam como principais fatores que levam o aluno ao
desestímulo e a evadir-se (sejam eles internos ou externos)? Como professores e gestores
poderão contribuir para minimizar este problema que atinge não apenas o aluno, mas também
familiares e profissionais do ensino? Desse modo, ao refletir sobre esses questionamentos
pretendemos apresentar aos responsáveis pela gestão acadêmica e pedagógica possíveis
formas de se investigar e solucionar este problema e contribuir com a instituição para um
melhor cumprimento da sua função social que desde sua origem tem como objetivo formar o
profissional técnico cidadão, competente e comprometido com a transformação da sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de identificar os motivos que levam os alunos a evadirem-se de seus
cursos e desenvolver uma solução viável para o problema, o presente estudo pode ser
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classificado quanto a sua metodologia como uma pesquisa teórica de análise crítica,
caracterizada como sendo exploratória, pois envolve levantamentos bibliográficos de
referenciais teóricos oriundos de pesquisas realizadas na rede federal de educação
profissional. Com a aplicação de uma abordagem qualitativa, ou seja, através de uma reflexão
baseada nos teóricos que se debruçam acerca da problemática. A partir disso, desenvolvemos
uma diretriz estratégica que visa reduzir o índice de evasão.
Nossa estratégia, produto dessa reflexão, privilegiou a importância da tecnologia no
processo educacional atual como uma aliada para resolução de problemas inerentes a área,
partindo do princípio de que a educação é um dos pilares para integração da sociedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A educação é uma questão emblemática no panorama sociopolítico brasileiro. E, a
evasão escolar constitui-se como um dos problemas, que é ao mesmo tempo, um desafio a ser
enfrentado. Por não se tratar de um problema exclusivo da instituição em estudo, pelo
contrário, “e sim, praticamente, de todas as escolas brasileiras” (SOUSA, 2013 p. 12). Desta
forma a importância de estudar e entender a evasão está relacionada, de acordo com Neri
(2009), a necessidade de entender como as informações sobre a educação chegam as pessoas e
como essas informações são digeridas por elas refletindo em suas decisões. O autor afirma
que a literatura social aponta o forte poder explicativo da educação quanto aos grandes níveis
de desigualdade, dessa forma, os alunos, gestores e seu entorno familiar precisam estar cientes
dos retornos sociais que a educação pode oferecer (empregabilidade, salario, saúde). Portanto,
este estudo, na medida em que objetiva evitar possíveis evasões, concentrados na ideia de
prevenção, apontará soluções respaldadas na motivação de implicações sociais mediadas pela
educação, pela insistência na permanência do aluno no espaço escolar.
Partindo dessa compreensão, a evasão deve ser pensada como decorrente de condições
não apenas pedagógicas, por isso, a decisão entre persistir ou não na matéria em dificuldade
infere no acúmulo de capital humano (SOUSA, 2013). Nesse sentido, Sousa (2013) chama
atenção para, fundamentado em Bourdieu, a conivência estabelecida entre a classe social
dominante e a escola, ou seja, aquela tem sua cultura e seu saber incorporado pela última,
dessa maneira, as demais segmentações culturais ficam a margem dessa relação. Portanto, o
discurso igualitário proferido pelas instituições escolares deixa passar desapercebido as
diferenças, o que mantem inalterada as desigualdades decorrentes do capital cultural (saberes
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e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos) herdado pelo aluno no seu processo de
socialização.
Com base em Gadotti e Sousa (2013), ressalta-se que a escola deve ser entendida como
inserida em um processo social mais complexo, de modo que, a educação está atrelada a
sociedade por meio do modo de produção capitalista. Desta forma, atentando para a
necessidade de uma estratégia direcionada a diminuição da evasão, Neri (2009), ressalta que é
necessário, no momento posterior a pesquisa teórica, estabelecer um diálogo sobre a
relevância da educação, pois, sem o apoio dos alunos e familiares o desafio que pretendemos
encarar já estará perdido. Levamos em conta isso ao procurar ouvir os alunos em termos de
suas necessidades, impressões e aspirações em relação ao curso que fazemos uso da conversa
e contato direto com o alunado.
Nesse sentido, empenhados na necessidade de reconhecer a realidade na qual o
problema está inserido, é possível perceber, através da tabela desenvolvida com base em
dados do IBGE em parceria com INEP na realização do Censo Escolar (2007 a 2010),
notamos um destaque para nossa região quanto a evasão escolar em relação as demais. A
notoriedade da discrepância referente a evasão escolar no Nordeste, está exposta no gráfico
abaixo.
Tabela 01. Taxa de abandono escolar nacional, por região do país, fornecida pelo IBGE,
acerca dos levantamentos realizados pelo MEC/INEP/Censo Escolar. 2007-2010, IBGE.
Região
Categoria
2007
2008
2009
2010
Norte
Abandono
7,7
7,3
6,2
5,3
Nordeste
Abandono
8,3
7,5
6,2
5,2
Sudeste
Abandono
2,2
2
1,7
1,5
Sul
Abandono
1,8
1,7
1,6
1,5
Centro-Oeste Abandono

4,5

3,9

3,1

2,5

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar

Apesar de ser uma instituição de referência em educação e englobar os fatores
necessários ao cumprimento de seu Projeto Político e Pedagógico, no que diz respeito à
qualidade do ensino e disponibilidade dos professores, os IFs não fogem à regra nacional em
que o problema da evasão está presente, como relata a tabela a seguir:
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Tabela 02. Quantidade de concluintes e percentual de alunos evadidos nos Cursos Superiores
de Tecnologia do IFRN, Campus Natal-Central. 2011, IFRN.
Cursos

Quantidade
Período de
alunos
ingresso
ingressantes

Análise e Desenvolvimento de
2011.2
Sistemas
Redes de Computadores
2011.2
Gestão Pública
2011.2
Gestão Ambiental
2011.2
Construção de Edifícios
2011.2
Total
-

Alunos
concluintes

%
Alunos
evadidos

40

12

70%

40
40
36
36
192

4
12
2
11
41

90%
70%
94%
69%
79%

Fonte: Sistema Acadêmico do IFRN

Apenas a partir do entendimento da realidade, será possível constatar, fundamentado em
Tavares (2012), que a educação brasileira é marcada pela dualidade estrutural, existindo tipos
de escolas diferentes dirigidas para classes sociais diferentes. Enquanto as classes mais
abastadas caracterizavam pelo acesso ao ensino universitário, a maior parte da população fica
com uma educação básica precária. Assim, a Educação profissional no Brasil foi desenvolvida
para atender aqueles que vivem á margem da sociedade, preocupada em oferecer o ensino de
um ofício ou profissão. Posteriormente, no século XXI, a Rede Federal de Educação
Profissional começa a se adequar as mudanças na sociedade. Incluído até alunos provenientes
de realidades sociais mais favoráveis e suprindo os parâmetros necessários ao ensino básico,
tendo ainda altos índices de aprovação no vestibular.
De acordo com Sousa (2013), dificilmente o aluno evade por apenas um motivo e as
causas são variadas como falta de interesse, condições socioeconômicas, culturais,
geográficas (morar distante da instituição), incluindo questões didáticas e pedagógicas. No
caso da escola em que a pesquisa dele foi realizada se destacam motivos como, falta de
interesse do aluno e da família, necessidade de trabalhar para ajudar a família, dificuldades de
acompanhar os conteúdos das disciplinas, formas como alguns ensinavam, pouco tempo para
estudar, pois, também trabalhavam. Dessa forma, e preciso analisar o caso particular da
instituição em que se deseja contornar a situação e descobrir os que estão sendo o motivo da
maior parte da evasão.
Para pensarmos na minimização do problema que conte com o apoio de todos os
envolvidos é necessário considerar as exigências da nossa sociedade e os novos paradigmas
de relações. Inevitavelmente a tecnologia acompanha tudo isso, Toledo (2015, p.14) através
da pesquisa acerca do uso de softwares na educação ressaltou que "uso dos softwares
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educacionais traz avanços pedagógicos para os alunos, estimulando-os no desenvolvimento da
aprendizagem”, considerando que o perfil de um aluno de instituição federal pode diferir do
perfil das demais instituições de ensino, é necessário traçá-lo antes de aplicar aprimoramentos
e até mesmo possíveis mudanças necessárias a permanência do alunado na instituição. Para
tanto, o desenvolvimento de softwares no âmbito educacional" constituem uma ferramenta
pedagógica importante para a prática educativa" na interação com "tecnologias da informática
e torna-as objetos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem", o qual, o aluno só
estará incluso, caso firme sua permanência em sala de aula.
Portanto, a tecnologia deve ser um aliado no desafio de manter o aluno incluso no
processo de ensino-aprendizado. Em nossa reflexão notamos a evasão como um problema
estrutural e, para ser resolvido não podemos pensa-lo como um problema isolado da
instituição, pelo contrário, para resolvê-lo precisamos inseri-lo num contexto de necessidades
sociais mais amplo. Não temos ambição de sanar o problema definitivamente, mas oferecer
uma contribuição teórica e pratica para que a instituição possa cumprir sua função social de
formar um profissional cidadão, competente e comprometido com a transformações da
sociedade.
CONCLUSÕES
Ao fim do estudo teórico concluímos que a evasão escolar se configura como um
problema enraizado na educação brasileira, propícia a oferecer riscos quanto a formação
cidadã e intelectual do indivíduo. Configurando-se também como um conflito quanto ao
Projeto Político e Pedagógico da Instituição. Além de tudo, não se trata de um fator isolado ao
aluno no quesito acadêmico, também reflete no ambiente pessoal e familiar. Portanto, é uma
ocorrência que deve ser enfrentada, a fim de buscar seu decréscimo.
A proposta para resolução do problema tratado aqui consiste no desenvolvimento de um
software, (uma plataforma social que fornecerá um banco de dados) e associada ao banco de
dados institucional da caracterização dos alunos realizada pela Diretoria de Assistência
Estudantil, pensada estrategicamente com o intuito de atrair a atenção do alunado através de
elementos capazes de despertar familiaridade, pois a ideia trata-se de construir um espaço
interativo similar as redes sociais, onde seja possível que os alunos se sintam à vontade para
falar sobre o curso e afins, e que além disso, serão lançados questionários para a coletados
dados necessários para compreender e avaliar os motivos da evasão escolar.
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Os questionários também serão elaborados visando mostrar para o aluno nossa
disponibilidade de ouvi-lo e que a plataforma é um espaço direcionado a esse contato. As
perguntas terão o objetivo de coletar informações sobre as aspirações, expectativas, eventuais
decepções, possíveis ideias para aquilo que é preciso melhorar; aspectos internos e externos
que influenciam na permanência do aluno no curso. Os resultados provenientes dessas ações
seriam a base para traçar perfis estudantis: individual e coletivo; cruzando dados que irão
gerar índices e parâmetros para identificar os motivos que estão levando os alunos a evasão,
além de permitir a equipe pedagógica identificar os alunos que, por ventura, tenham evadido e
quais os seus motivos. Para que dessa forma, possam definir as estratégias mais adequadas e
eficazes para sanar este problema.
REFERÊNCIAS
DANTAS, Anna Catharina da Costa. Evasão, retenção e conclusão na rede federal. 2013.
Disponível
em:
<http://www.reditec.ifal.edu.br/arquivos-1/apresentacoes/dia-0409/Tema%2001%20-%20Evasao%20e%20Repetencia%20na%20Rede%20Federal.pdf/>
acesso: 07/07/2016

NERI, Marcelo. Motivos da evasão escolar. 2009. 34 f. Centro de Políticas Sociais /IBRE,
REDE e EPGE. Fundação Getúlio Vargas.

Projeto político-pedagógico do IFRN: uma construção coletiva. Natal: IFRN, 2012.

Organização didática do IFRN. Natal: IFRN, 2012.

SOUSA, Telésforo Neto Ribeiro De. Evasão e reprovação escolar: o caso de uma escola
pública estadual em são luís - ma. 2013. 141 f. Dissertação (Mestre em Ciências da
Educação) – Mestrado em Ciências da Educação, Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, Lisboa. 2013.

TAVARES, Moacir Gubert. A evolução da rede federal de educação profissional e
tecnológica: as etapas históricas da educação profissional no brasil, 2012. Disponível em:
<file:///C:/Users/20161016020012/Downloads/projeto.pdf>

TOLEDO, Bruno de Souza. O uso de softwares como ferramenta de ensina-aprendizagem
na educação do ensino médio/técnico do Instituto Federal de Minas Gerais. 2015. 115 f.
Artigos

Ciências Humanas

13604

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Dissertação (Mestrado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento) Universidade FUMEC, Belo Horizonte – MG, 2015

Artigos

Ciências Humanas

13605

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

EVASÃO
NO
CURSO
TÉCNICO
INTEGRADO
ELETROMECÂNICA NO IFS/CAMPUS LAGARTO-SE

EM

Igor do Nascimento Santos (1), Marcos Venicius Carvalho Amaral (2), Mateus Leonardo
Santos Lima(3), Thyerre Gabriel de Almeida Silva(4), Fabio Wendell da Graça Nunes (5)
1

Discente do curso técnico integrado em eletromecânica- IFS. Bolsista do PFRH PB 127. e-mail:
igor.ns1996@gmail.com; 2Discente do curso técnico integrado em eletromecânica- IFS. Bolsista do PFRH PB
127. e-mail: marcoscarvalhoid@gmail.com; 3Discente do curso técnico integrado em eletromecânica- IFS.
Bolsista do PFRH PB 127. e-mail: mateus.leomardo61@gmail.com; 4Discente do curso técnico integrado em
eletromecânica- IFS. Bolsista do PFRH PB 127. e-mail: thyerretgas@gmail.com; 5Professor do curso técnico
integrado em edificações – IFS. e-mail: fabiowendell@yahoo.com.br

RESUMO: O objetivo desse artigo foi analisar os índices de evasão no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, no curso de
eletromecânica na modalidade integrada nos últimos 5 anos, e compará-los aos índices
nacionais, como também, investigar possíveis causas da evasão. O estudo foi realizado
através de uma pesquisa quantitativa, foram aplicados questionários aos estudantes evadidos
do curso integrado de eletromecânica do instituto, onde foram obtidos dados tais como:
registros de matrícula, dados pessoais e motivos causadores da evasão. Resultando na
identificação das causas da evasão na instituição, bem como na análise das variáveis quanto
ao perfil do evadido, tais como: gênero, empregabilidade e faixa etária. Através dos resultados
obtidos, pôde-se concluir que os índices de evasão no Instituto são altos, tendo como
principais causas, as greves, que consequentemente atrasam o calendário acadêmico, assim
como também a reprovação.
Palavras–chave: causas, instituto, índices

EVASION
IN
THE
ELECTROMECHANECAL IN
SERGIPE

INGRATED
COURSE
THE FEDERAL INSTITUTE

OF
OF

ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the index of evasion in the Federal institute
of Sergipe- Campus Lagarto in the course of electromechanical at integrated modality in the
last 5 years, and compare it to the national’s index, we also intend to investigate the possible
causes of evasion. The study was held by a quantitative research, questionnaires were applied
to the students who have evaded of the integrated course of electromechanical of the institute,
data like register of entrance, personal data and reasons that cause evasion were gotten.
Resulting in identification of the major influential causes of evasion in the institute as well as
in the analysis of the variables of the profile of the evaded ones, as genre, employability and
age group. Through the found results it is possible to conclude that the index of evasion in the
institute are too high, and their main causes are strikes and subject failure.
KEYWORDS: causes, institute, index

Artigos

Ciências Humanas

13606

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INTRODUÇÃO
Segundo BERGER FILHO, (1999), a educação atualmente é importante para
construção profissional e cidadã. Não é somente importante para o indivíduo, como também
para o país, pois é marca estrutural de todos os países desenvolvidos. Esses países
desenvolveram ao longo do século passado sólidas estruturas educacionais de alto nível que
permitiram um desenvolvimento social e uma formação de mão de obra qualificada.
O Brasil apresenta uma educação defasada, obsoleta e em alguns aspectos ineficaz,
segundo NOSELLA, (2002), a educação deve superar a política educacional populista e
corporativista introduzida no século XX, recuperando a qualidade do ensino e a expansão da
escolarização. MENEZES FILHO, (2001), mostra, que apesar da melhora educacional
verificada nos últimos 20 anos, a evolução da educação foi mais lenta do que a dos demais
países da América Latina. Apesar disso, esta vem se desenvolvendo a pequenos passos, com o
objetivo de elevar a condição do país.
Segundo MARTINS, (1999), a educação é vista como único meio para ascensão social
para as classes populares, visto que é comprovado que a educação traz melhorias na qualidade
de vida dessa população. Entretanto, o mesmo destaca que a ausência de compreensão por
parte da família e, a culpa imposta ao estudante o desmotiva para o estudo.
Apesar disso, os altos índices de evasão nas escolas são marcas da educação brasileira.
Nas últimas décadas, estes vem sendo reduzidos gradualmente devido a aplicação de políticas
estatais, como bolsas de estudo e auxílios estudantis. No Brasil, os índices de evasão chegam
a 24,3%, em geral a maior parte dos alunos que evadem, fazem isso em razão da reprovação,
no caso dos institutos federais esse índice é ainda maior, segundo uma pesquisa feita pelo
tribunal de contas, no curso médio integrado formam-se apenas 46,8 % daqueles que
ingressam.
Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar os índices de evasão no curso de
eletromecânica na modalidade integrada no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, nos últimos 5 anos, como também investigar
possíveis causas da evasão.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no IFS-Campus Lagarto, localizado na cidade de Lagarto na
região centro-sul do estado de Sergipe. A cidade tem uma população estimada em 2014
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 101 305 habitantes. Terceiro
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município mais populoso do estado, que fica a uma distância de 75 km da capital, Aracaju. O
Campus abrange cidades circunvizinhas como Salgado, Pedrinhas, Boquim, Simão Dias, entre
outras. Possui aproximadamente 1139 alunos matriculados, deste total, 107 são do curso de
eletromecânica integrado. São ofertados anualmente cursos técnicos de eletromecânica,
edificações, redes de computadores na modalidade integrada e subsequente, cursos superiores
em Tecnologia em Automação Industrial, Licenciatura em Física e Bacharelado em Sistemas
de Informação, e cursos do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego).
O estudo foi realizado através de uma pesquisa quantitativa que segundo
RICHARDSON, 1999, fortalecido por HAIR Jr. et al, (2005), emprega a quantificação como
base tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de
técnicas estatísticas, como o percentual, desvio-padrão e média.
Utiliza-se como delineamento metodológico a pesquisa descritiva, sendo para
MALHOTRA, (2006), uma pesquisa que tem por finalidade descrever ou relatar funções de
mercado. GIL, (2009), corrobora com MALHOTRA, (2006), mostrando que esse tipo de
pesquisa tem como principal objetivo o estabelecimento de relações entre variáveis.
A amostra de pesquisa foi feita com os estudantes do curso integrado de eletromecânica
do Instituto Federal de Sergipe, tendo como base o censo dos alunos evadidos entre os anos
de 2010 e 2015 estudantes do 1º ano do ensino médio.
Para efeito de cálculo sobre a evasão do curso realizou-se a identificação dos alunos
evadidos que não se diplomaram e não estavam vinculados ao curso em questão. Porém,
sabendo que a maior parte dos alunos que abandonam a escola fazem isso no primeiro ano,
adaptamos a fórmula para relacionar os ingressos de cada ano com aqueles que evadem no
ano.
Deste modo, o cálculo da evasão adaptado de MEC, (1996), se expressa por:

Ni – o número de ingressantes
Ne – o número de evadidos
Em relação ao objeto de estudo, foram levantadas informações junto à Coordenação do
curso de eletromecânica e à coordenação de registro escolar da instituição.
Foram coletados os dados pessoais, registros de matrícula e motivos da evasão dos 36
alunos da instituição, em relação aos 160 alunos matriculados, por meio do sistema
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Qacademico. Em seguida mensuraram-se os dados e o percentual de evasão geral do curso.
Da mesma forma, buscou-se identificar as maiores causas da evasão na instituição, bem como
analisar as variáveis quanto ao perfil do evadido, tais como gênero: empregabilidade, faixa
etária e sob a vista das diferentes formas de ingresso.
Com os dados levantados, foi elaborado um questionário com o intuito de descobrir as
causas da evasão. Foi enviado questionários aos 36 alunos evadidos e os contatamos através
de telefone, email, facebook e whatsapp. Apesar disso, dos 36 questionários enviados, apenas
10 foram respondidos. Os dados foram tabulados e representados graficamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A frequência das respostas ao questionário possibilitou a visualização dos principais
problemas que levam os alunos à evasão, a tabela demonstra os motivos e a frequência de
respostas.

Figura 1. respostas dos motivos responsáveis pela evasão. IFS, 2016.
O gráfico permite visualizar a crescente evasão escolar nos últimos anos, de 2010 para
2011 sofreu uma diminuição no número de evasões, já a partir de 2011 os índices só
aumentaram, tornando um problema para o Instituto.
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Figura 2. percentual de evasão dos alunos de eletromecânica entre os anos de 2010 a 2014,
IFS, 2016.

Figura 3. respostas dos alunos se estes retornariam a cursar eletromecânica, IFS, 2016.
Pode-se inferir também que a maioria dos estudantes voltariam a fazer o curso, mas por
motivos de força maior não o fazem, portanto, são questionáveis os meios que a escola
oferece.
CONCLUSÕES
Através de dados obtidos por meio de um processo investigativo, onde foram aplicados
questionários aos alunos evadidos, pode-se concluir que os índices de evasão no Instituto
Federal de Sergipe – Campus Lagarto é alto, tendo uma evasão de 22,5% no primeiro ano do
curso. As principais causas apontadas pelos ex-alunos foram às greves, deixando assim o
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calendário acadêmico atrasado, gerando uma desmotivação e pondo em questionamento a
permanência dos mesmos no Instituto. Outro motivo citado foi a reprovação, grande
responsável pelo abandono do curso. Além desses maiores motivos, outros fatores também
foram citados, como: não adaptação ao curso, problemas de transporte e baixo rendimento ao
sistema integrado.
Não é necessário apenas entender os fatores da evasão, deve-se realizar debates
produtivos dentro das instituições de ensinos para o desenvolvimento da educação e, como
resultado, a conservação do estudante na sala de aula.
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RESUMO: Neste texto é feita uma análise dos principais movimentos de expansão da
Educação Profissional e da Educação a Distância na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica desde seus primórdios e é apresentado como a Educação a Distância
tem se consolidado no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Como técnica de pesquisa
realizamos levantamento bibliográfico e estudo documental. A pesquisa revela que nos
últimos anos a rede federal passou por um acelerado processo de expansão, da mesma forma a
Educação a Distância ampliou consideravelmente o número de vagas. No Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul a Educação a Distância busca consolidar seus cursos e sua equipe de
trabalho.
Palavras–chave: ampliação, educação online, equipe de trabalho, Rede Federal.

VOCATIONAL EDUCATION EXPANSION
DISTANCE EDUCATION IN IFMS

IN

BRAZIL

AND

ABSTRACT: This paper analyzes the increase movement of the Vocational Education in
Brazil since its inception and it brings how Distance Education has been established in Mato
Grosso do Sul Federal Institute. As research technique, we used bibliographic and
documentary study. The work shows that Vocational Education in Brazil has increased so
much in the last years, besides this, the Distance Education in Vocational Education context
has offered much more opportunities for new students. In Mato Grosso do Sul Federal
Institute the professionals have worked for constructing the institutional identity.
KEYWORDS: expansion, online education, teamwork, federal network.

INTRODUÇÃO
Pensar a Educação Profissional no Brasil é algo importante e necessário uma vez que a
expansão da rede cresceu consideravelmente nos últimos anos e cada vez mais torna-se
presente em todas regiões do país. Assim, com o objetivo de apresentar o acelerado processo
de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil e
da fase de implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do/no estado
de Mato Grosso do Sul, estruturamos o texto em três seções. Na primeira abordamos a
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expansão da Educação Profissional no Brasil, na segunda, apresentamos a Educação a
Distância no cenário da Rede Federal e por fim, trazemos os cursos ofertados pelo IFMS –
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Para isso,
fizemos estudo bibliográfico e documental.

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
Sem dúvida a educação a distância cresceu muito nos últimos anos, principalmente, por
causa do advento da internet. A expansão das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) ampliou as possibilidades de levar educação a locais geograficamente
distantes. Cidadãos brasileiros que por muitos anos não tinham possibilidades de acesso à
formação educacional, atualmente conseguem, facilmente, se matricular em cursos de curta
ou longa duração, devido à capacidade de disseminação de conhecimentos vinculados pelas
TDIC.
Com o avanço das Tecnologias Digitais e diante do potencial ao serem integradas à
Educação,
[...] o governo federal vem utilizando a educação a distância como ferramenta
educacional, com a finalidade de atender inúmeros segmentos populacionais, com vistas à
diminuição da exclusão social, alcançando um grande número de pessoas que, por
diversos motivos, não puderam frequentar os ambientes tradicionais de ensino.” (IFMS,
2015, p. 78)

Então, a fim de diminuir a taxa de analfabetismo no Brasil e o déficit educacional com a
oferta de educação pública de qualidade à população em regiões brasileiras territorialmente
distantes, foi criada em 2005 a Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC). Desde então, a participação de instituições públicas de Ensino
Superior “tem crescido em número de ofertas, em quantidade de cursos e em número de
polos” (CAVALCANTE; HENRIQUE, 2014 p. 125). O Relatório de Gestão do MEC
exercício 2014 (MEC, 2015, p. 71) afirma que a UAB foi instituída “com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país e
desenvolver a modalidade de educação a distância nas instituições de ensino superior
públicas”.
Até 2014 integrava à UAB 104 Instituições de Ensino Superior (IES) e 646 polos de
apoio presencial ativos, totalizando 650 cursos de licenciatura e pós-graduação (lato e stricto
sensu) e 261 mil estudantes ativos matriculados (MEC, 2015, p. 71).
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Como se vê, a UAB vem cumprindo com o propósito do governo, no entanto,
Cavalcante e Henrique (2014) nos alertam de que a participação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia ainda é baixa. Supomos que um dos motivos da baixa oferta
de cursos e polos de Educação a Distância pelos Institutos Federais é o tempo de expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) do Ministério da
Educação. O cenário da Rede Federal apresentado pelo MEC revela que o número de
unidades aumentou, consideravelmente, nos últimos dez anos, conforme sintetiza o gráfico
disponível na página do MEC61.
Os dados revelam que o grande marco da expansão da Rede Federal de Educação
Profissional data de 2003 e foi intensificada em 2011. Durante 93 anos - entre 1909 a 2002 houve a consolidação de 140 unidades de Instituições Federais de ensino. Número pequeno se
comparado ao de unidades construídas no período de 2003 a 2014. No período de 2003 a
2010, 214 novas unidades da rede federal foram implantadas em diferentes regiões do
território nacional e isso se acentuou desde então. Em apenas 3 anos, 2011 a 2014, teve-se um
acréscimo de 208 unidades, o que permitiu um avanço de 140 para 562 novas unidades da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, totalizando 422 novas
unidades em 11 anos.
A acelerada expansão da Rede Federal ocorreu, principalmente, em virtude da Lei Nº
11.892/2008, aprovada pelo governo brasileiro no mesmo ano, em 2008. Essa lei “instituiu a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) no país, criando 38
Institutos Federais” (CAVALCANTE; HENRIQUE, 2014, p. 128) e unificou as demais
instituições federais existentes, como os CEFETs, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas
Técnicas Federais.
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) esclarece, em seu
Relatório de Gestão do exercício de 2013, que com o objetivo de “organizar e definir
parâmetros e normas para a Expansão dos Institutos Federais, ao longo do exercício de 2013,
foi realizada uma ampla discussão com o Conselho Nacional dos Institutos Federais (CONIF),
que resultou na publicação da Portaria nº 1.291, de 30/12/2013” (SETEC, 2014, p. 31). A
Portaria nº 1.291 traça diretrizes para a expansão dos Institutos Federais, no sentido de
fomentar “a implantação de Campus, Campus Avançados, Polos de Inovação e Polos de
Educação a Distância, além da possibilidade dos Institutos Federais implantarem Centros de
Referência para temáticas específicas.” (SETEC, 2014, p. 31)
61
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A Educação Profissional traz como filosofia a formação para o trabalho, o pensar,
refletir e compreender o mundo de forma crítica. Uma formação para a sociedade tanto no
aspecto técnico como no aspecto filosófico. Objetiva-se uma formação integral, verticalizada,
que se inicia no ensino médio e avança para uma formação mais sólida em nível de graduação
e pós-graduação (Cavalcante, & Henrique, 2014, p. 128). Essa visão holística é muito recente,
trazida pela Lei nº 11.892/2008, logo, o impacto na educação brasileira pode levar um certo
tempo.
No âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica além da
perspectiva de verticalização da oferta de cursos em diferentes níveis, o governo sinaliza seu
crescimento, também, mediante ampliação da oferta de cursos na modalidade a Distância
(EaD). Nesse sentido, Caldas (2011, p. 39) lembra que:
No Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), três ações objetivam, de forma direta,
o aumento da oferta gratuita de cursos no âmbito da EPT, para a qual se projeta o
incremento de aproximadamente 1.500.000 novas vagas: a Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, o Programa Brasil Profissionalizado e o Sistema
Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil).

Haja vista a possibilidade de expansão da Educação Profissional Tecnológica mediante
Educação a Distância, em 2007, foi implantado o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (eTec Brasil), cujo objetivo foi “ofertar cursos técnicos de nível médio a distância”
(CAVALCANTE; HENRIQUE, 2014, p. 130).
A fim de aprofundar a discussão acerca da Educação a Distância no contexto da
Educação Profissional pela rede e-Tec Brasil, na próxima seção apresentaremos as políticas
do governo federal para garantir a expansão da Educação Profissional no Brasil a partir do
uso de tecnologias digitais.
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Na Rede Federal de Educação (RFEPCT) os cursos ofertados pela modalidade a
distância são vinculados ao Sistema e-Tec Brasil, que surgiu com a promulgação do Decreto
n. 6.301, em 12 de dezembro de 2007. Segundo Caldas (2011, p. 41), “O sistema prevê a
oferta de cursos a distância na educação técnica de nível médio, seguindo o bem-sucedido
modelo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que oferece cursos de graduação a distância
a professores da educação básica”
A criação do e-Tec Brasil vem logo após oficializada a instituição do Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que data de 08 de junho de 2006 pelo Decreto n°.
Artigos

Ciências Humanas

13616

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

5.800. O e-Tec Brasil e a UAB apresentam características semelhantes, sendo que o primeiro
é constituído sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC) e do Ministério da Educação e Cultura (MEC), já o Sistema UAB é vinculado
diretamente ao MEC. Ambos têm como propósito ofertar cursos de nível superior a distância,
todavia, o e-Tec Brasil atende, principalmente, a oferta de cursos técnicos de nível médio,
além de atentar aos demais níveis de escolaridade, conforme preconiza o Decreto nº 6.301.
Assim, no contexto do Programa e-Tec Brasil o MEC é responsável pela “assistência
financeira na elaboração dos cursos, enquanto as unidades federativas e os municípios serão
responsáveis pelas despesas de infraestrutura, equipamentos, recursos humanos, manutenção
das atividades e demais recursos necessários à implantação dos cursos” (CALDAS, 2011, p.
42).
No bojo da proposta do e-Tec Brasil, o MEC preconiza a existência de colaboração
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir da “oferta de cursos técnicos de
nível médio e de formação continuada para professores da educação profissional, na forma de
educação a distância” (CALDAS, 2011, p. 42).
O Decreto n°. 6.301, que instituiu o Programa e-Tec Brasil, foi revogado em 26 de
outubro de 2011 e na mesma data foi publicado o Decreto n° 7.589 que o substituiu. Esse
segundo, estabelece novos parâmetros para a Rede e-Tec Brasil “com a finalidade de
desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a distância,
ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no
País” (Decreto n. 7.589, 2011), além de fomentar a formação inicial e continuada de
servidores (docentes, gestores e técnicos administrativos) da educação profissional e
tecnológica, na modalidade EaD.
Além do Decreto nº 7.589/2011, o MEC publicou no mesmo ano a Lei 12.513, que cria
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), cuja meta é
“ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e
ações de assistência técnica e financeira” (Lei n. 12.513, 2011). Cinco iniciativas compõem o
PRONATEC, sendo: “a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a
Bolsa-Formação, a Rede e-Tec Brasil, o Acordo de Gratuidade com o Sistema S e o Brasil
Profissionalizado” (MEC, 2015, p. 91).
O PRONATEC é uma iniciativa do governo de fomentar a profissionalização dos
brasileiros e expandir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(EPCT), oferecendo escolaridade na modalidade de ensino presencial e a distância a nível
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médio a jovens e adultos e formação inicial e continuada. Conforme promulga a Lei nº
12.513, o Programa objetiva:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional; II - fomentar e apoiar a expansão da
rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica; III - contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação
profissional; IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional; V - estimular a difusão de recursos
pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica

Percebe-se que tanto o PRONATEC quanto a Rede e-Tec Brasil apresentam objetivos
semelhantes como: expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio e superior, assim como, garantir qualificação profissional.
Todavia, enquanto a Rede e-Tec tem como meta atingir seus propósitos mediante a
modalidade de ensino a distância, o PRONATEC vincula seus cursos por meio das duas
modalidades, sendo presencial e a distância. Além disso, tanto um Sistema como o outro é
articulado às ações das instituições no intuito de garantir a permanência e a continuidade de
estudos a alunos ingressos e egressos do Ensino Médio público, a fim de fomentar “a
formação para o mundo, integrando ensino, pesquisa e extensão; formação técnica e humana;
o fazer e o pensar sobre” (CAVALCANTE; HENRIQUE, 2014, p. 131).
Conforme Relatório de Gestão do Exercício de 2011 (SETEC, 2012, p. 14), a Rede eTec Brasil até agosto de 2010 havia implantado 291 polos em 20 estados, totalizando 23.844
alunos matriculados em 48 cursos. Em 2011, os dados registraram o estabelecimento de 543
polos em 26 estados e Distrito Federal e o número de alunos matriculados passou a ser de
75.364, em 48 cursos. O mesmo relatório estabelece para 2012 as seguintes metas pela Rede
e-tec Brasil: atendimento de 104.933 vagas, em 49 cursos; e, implantação de 700 novos polos
em 26 estados e no Distrito Federal. Ainda contemplando a fase de expansão da Rede, em
2014 foram projetados o atendimento a 500.000 estudantes e a implantação de 800 novos
polos em 26 estados e no Distrito Federal (SETEC, 2012, p. 22).
Já, o Relatório de Gestão de Exercício da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica de 2013 (SETEC, 2014) traz uma grande evolução no número de matrículas e
polos de cursos profissionalizantes previstos e realizados pela Rede e-Tec Brasil. Em
comparação com os dados registrados em 2011, o número de matrícula que era de 75.364
passou para 137.012 estudantes matriculados até 2013.
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Os dados revelam o acelerado processo de expansão da oferta de cursos técnicos na modalidade
a distância pela rede federal no Brasil, o que nos permite aferir que os brasileiros têm ganhado maior
possibilidade de acesso ao ensino público no país.
Conforme dados do Relatório de Gestão de Exercício da SETEC 2013 (SETEC, 2014, p. 39),
por região, no território brasileiro tivemos a seguinte distribuição de matrículas de estudantes na Rede
e-Tec em 2013:

Figura 1: Distribuição regional das matrículas na Rede e-Tec Brasil em 2013
Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Relatório de Gestão do Exercício de 2013. Brasil,
2014.

Os números apresentados na figura 1 evidenciam que as regiões brasileiras Nordeste e
Sudeste registraram o maior número de matrícula na Rede e-Tec em 2013, sendo de 41.882 e
36.030, respectivamente. Já, a região Centro-oeste equipara-se ao Sudeste, totalizando 35.006
e 36.030 alunos matriculados. Por outro lado, as regiões Norte e Sul teve índice inferior no
número de matrícula em 2013. A fim de atender aos novos alunos matriculados tivemos a
criação de 866 novos polos de apoio presencial aos cursos vinculados à Rede e-Tec Brasil em
2012 e 2013, conforme mostra a figura 2 encontrado no Relatório de Gestão de Exercício da
SETEC 2013 (2014, p. 39):

Figura 2 Evolução do número de Polos Presencial da Rede e-Tec Brasil
Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Relatório de Gestão do Exercício de 2013. Brasil,
2014.

O Relatório de Gestão de Exercício da SETEC registrou em 2013 “45 instituições da
Rede Federal e outras 13 das redes estaduais, atendendo todas as 27 unidades da federação”
(SETEC, 2014, p. 39) integrantes da Rede e-Tec Brasil.
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Conforme o Relatório de Gestão 2014 do MEC, a Rede e-Tec Brasil efetivou 276 mil
matrículas de 2011 a 2014. Só em 2014 ingressaram em cursos profissionalizantes pelo e-Tec,
aproximadamente, “69 mil estudantes matriculados em 2.243 polos de apoio presencial, tendo
sido criados 897 novos polos” (MEC, 2015, p. 92). Por região, no período de 2011 a 2014 as
matrículas estão distribuídas em: “Norte-10%; Nordeste-28%; Centro-Oeste-18%; Sudeste28%; Sul-16%”. (MEC, 2015, p. 154). Em complemento aos dados apresentados, a SETEC
anuncia, em relatório anual, que só “em 2013, foram criadas mais de 137 mil novas matrículas
na Rede e-Tec Brasil (SETEC, 2014, p. 38).
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO
SUL
Com o intuito de ampliar o acesso à educação profissional e possibilitar ao cidadão da
região centro-oeste do Brasil, do estado de Mato Grosso do Sul rápida inserção no mundo do
trabalho (IFMS, 2015, p. 78), O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS), assim como os demais Institutos Federais da RFEPCT, oferta cursos
técnicos de nível médio e planeja ofertar cursos de pós-graduação em nível de especialização
na modalidade de Educação a Distância
Desde meados do ano de 2010 o IFMS tem como parceira na oferta de cursos técnicos
em Educação a Distância o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
(IFPR). No total, o Relatório de Gestão IFMS do exercício de 2014 (IFMS, 2015, p. 78)
registrou “26 polos de Educação a Distância, atendendo a 21 municípios com 130 turmas, que
somadas totalizam 4.124 estudantes”. Em 2014 foram matriculados 8.267 estudantes, sendo
que 4.124 estudantes são de curso Técnico de Nível Médio a distância Subsequente, o que
corresponde, aproximadamente, 50% das matrículas. Conforme Relatório de Gestão IFMS de
exercício de 2014 (IFMS, 2015, p. 15)
Em 2014, o número de matrículas atendidas foi de 8.267, sendo 2.342 de Técnico de
Nível Médio Presencial - Integrado; 4.124 do Técnico de Nível Médio a distância –
Subsequente (26 polos de Educação a Distância, atendendo 21 municípios); 198 dos Cursos
de Formação Inicial e Continuada – FIC; 110 dos Cursos de Formação Inicial; 1.210 do Curso
Superior de Tecnologia; 91 da Licenciatura e 192 da Especialização Lato Sensu.
Os números revelam que o MEC tem investido na democratização do acesso à educação
profissional via Educação à Distância. Objetiva-se com isso a inserção do cidadão no campo
científico e tecnológico de forma mais rápida (IFMS, 2015).
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A fim de institucionalizar a EaD foi implantado o Centro de Referência em Tecnologias
Educacionais e Educação a Distância (CREAD) e tomadas algumas medidas como a
aquisição de ônibus e climatização dos Campi para melhoria do ensino.” (IFMS, 2015, p. 103)
Atualmente o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferta os seguintes cursos na
modalidade a distância: Administração, Automação industrial, Edificações, Manutenção e
Suporte em Informática, Serviços Públicos, Agente Comunitário de Saúde e Transações
Imobiliárias. No total são sete (7) cursos de diferentes áreas, os cinco (5) primeiros são
elaborados pela equipe do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a
Distância do IFMS e os cursos Agente Comunitário de Saúde e Transações Imobiliárias conta
com a parceria do Instituto Federal do Paraná (IFPR).
Além dos cursos apresentados, desde 2014 o IFMS oferta cursos de Língua Inglesa e
Espanhol na modalidade a Distância, a partir das orientações do Programa e-Tec Idiomas sem
Fronteiras, vinculado ao e-Tec Brasil.
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EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NOS ÚLTIMOS
ANOS: SURGIMENTO DE UM NOVO CENÁRIO DE ACESSO?
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RESUMO: O artigo objetiva discutir os efeitos da implementação das políticas de expansão da

educação superior na oferta de vagas presenciais no setor público nas duas últimas décadas,
no contexto pós-LDB/9394 e seus instrumentos legais decorrentes, os PNE - Decenal (20012011 e 2014-2024), focalizando os resultados produzidos pelos Decretos de nº 6.095 e 6.096.
A produção analítica do trabalho constituiu do levantamento dos dados dos Censos da
Educação Superior produzidos pelo INEP/MEC referentes aos anos de 1997 a 2014 e o
cotejamento com as publicações acadêmicas sobre os processos de formulação das políticas
públicas educacionais, especificamente, para o campo da expansão da educação superior. O
levantamento dos dados possibilitou a geração de séries históricas sobre a expansão da
educação superior presencial no Brasil, garantindo o reconhecimento dos efeitos dessas
políticas na realidade educacional. Constatou-se que o modelo privado-público de expansão
da educação superior presencial consolidado após a LDB/9394/96, a partir de 2008, começa
dar sinais de inflexão para o modelo público-estatal. Tal entonação se deu, a partir de 2003,
com a nova agenda governamental instituída no contexto de aproximação do Estado ao seu
papel de financiador e mantenedor da educação de caráter público federal.
Palavras–chave: educação superior, expansão, institutos federais, reuni

HIGHER EDUCATION IN BRAZIL EXPANSION IN RECENT YEARS:
THE EMERGENCE OF A NEW ACCESS SCENARIO?
ABSTRACT: The article discusses the effects of implementation of expansion policies of
higher education in the provision of classroom vacancies in the public sector in the last two
decades in the context post-LDB 9394 and its legal instruments falling under the PNE(20012011 and 2014-2024), focusing on the results produced by Decrees nº. 6.095 and 6.096. The
analytical production of the work consisted of the collection of data from the Census of
Higher Education produced by INEP/MEC for the years 1997-2014 and the comparison with
academic publications on the formulation processes of educational public policies,
specifically, to the field of expansion of higher education. The survey data enabled the
generation of historical series on the expansion of higher education presence in Brazil,
ensuring the recognition of the effects of these policies on the educational reality. It was
found that the private-public model of expansion of higher education consolidated presence
after the LDB/9394/96, from 2008 begins showing signs of turning to public-state model.
Such tone was given, from 2003, with the new government agenda established in the context
of approach of the state to its role in financing and maintainer of the federal public character
education.
KEYWORDS: higher education, expansion, federal institutions, reuni

Artigos

Ciências Humanas

13623

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INTRODUÇÃO
O presente trabalho abrange o levantamento e a análise dos indicadores estatísticos do
Censo da Educação Superior relativos à expansão da educação superior no Brasil, modalidade
presencial, no período de 1997 a 2014. Nesse levantamento, considerou-se os dados sobre
número de instituições públicas e privadas, matrículas, ingressantes, cursos, vagas, relação
quantidade de inscritos/ candidatos vagas, com base na (re) leitura dos elementos históricoseconômicos-políticos constitutivos da política de expansão desse nível educacional. Embasou
a formulação da questão nuclear desse artigo sobre os efeitos das políticas de expansão da
educação superior na ampliação da oferta de vagas públicas federais os Decretos nº 6.095, que
estabeleceu as diretrizes para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFET62) e o Decreto de nº 6.096 responsável pela implantação do Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). A nossa
tese é a de que se apresenta um novo cenário de expansão da educação superior brasileira, via
setor público federal, em oposição ao modelo conservador e restritivo das décadas anteriores
decorrente de políticas públicas educacionais para o campo da educação superior, orientada
quase que, exclusivamente, para o padrão mercadológico, a partir de políticas de isenções
fiscais e subsídios, dessa forma indo na contramão da oferta do ensino superior público.
Dentro desse escopo apresentado, o artigo objetiva discutir os efeitos da implementação
das políticas de expansão da educação superior na oferta de vagas no setor público federal nos
últimos anos, a partir da nova agenda governamental instituída no contexto de aproximação
do Estado ao seu papel de financiador e mantenedor da educação de caráter público.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, pois teve como objetivo a descrição dos
elementos constitutivos das políticas públicas para a expansão da educação superior pública e
o estabelecimento de relações com a produção científica na área e os indicadores estatísticos,
almejando proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca do fato estudado (GIL,
1995). Não obstante sejam utilizados dados estatísticos e dados numéricos disponíveis no
Censo da Educação Superior e no Ministério da Educação para a interpretação do objeto em
termos do seu significado e entender a natureza de um fenômeno social, a pesquisa é também
identificada por sua natureza qualitativa (RICHARDSON, 1999).
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Os dados

estatísticos foram coletados dos Censos da Educação Superior

disponibilizados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP/MEC), correspondendo os anos de 1997 a 2014. As informações selecionadas
foram compiladas e alocadas em planilhas eletrônicas e tratadas estatisticamente, gerando
várias tabelas e gráficos. O resultado estatístico foi analisado à luz da literatura específica e
cotejado com o conteúdo dos programas criados pelo Governo Federal referentes à expansão
da educação superior pública federal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conjuntura da expansão da educação superior no Brasil
Historicamente, a ampliação doa cesso à educação superior no Brasil, está vinculada à
implantação da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB nº 9394/96), marco legal, que irá
não, somente, alterar, profundamente, o modelo administrativo-pedagógico de ensino como a
forma de financiamento para as esferas pública e privada. Outro elemento determinante para a
produção do resultado expressivo da expansão da educação superior nas últimas décadas, foi à
aprovação do Plano Nacional da Educação (2001 a 2011), transformado em documento - Lei
no 10.172, em 9 de janeiro de 2001. Foi estruturado sobre três princípios chave: a educação
como direito de todos; a educação como fator de desenvolvimento social e econômico do
país; e educação como instrumento de combate à pobreza e de inclusão social (BRASIL,
2001). Para a educação superior, consubstanciou como meta “prover, até o final da década, a
oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”.
Relatórios produzidos por entidades acadêmicas, pesquisas realizadas e os resultados
desse estudo confirmam que os esforços do poder público para cumprimento dessa meta,
esteve concatenado a garantir juridicamente o estabelecimento de várias matrizes de
instituições de ensino superior, (universidades, centro universitários, institutos, faculdades,
centros federais). Essa legalidade possibilitou o crescimento célere principalmente do setor
privado através da flexibilização. O crescimento do volume de recursos e a diferenciação de
financiamentos por meio do Programa Universidade para Todos (PROUNI63) e do Fundo de
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Institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade a concessão de bolsas
de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de
privadas. Em, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.
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Financiamento Estudantil (FIES64), para as instituições privadas, foi o mecanismo empregado
pelo poder público para ampliar o número de vagas.
O atual PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com
vigênciade2014 a 2024, resgata nos seus objetivos a importância da educação superior para o
desenvolvimento sustentável da sociedade e a importância desse nível para a geração de
invocação e melhoria das condições sociais da população. Para tanto, ampliou a meta
estabelecendo “elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão
para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público” (BRASIL, 2014).A
projeção para a próxima década é que a Meta 12 seja cumprida na sua integralidade,
considerando que o PNE inovou em relação ao anterior, fruto do surgimento de outra agenda
política para o campo educacional, ao legitimar e legalizar o investimento de 10% do PIB em
educação e adoção do custo-aluno-qualidade.
Modelo de expansão da educação superior pós-LDB 9394/96
A LDB9394/96 e seus decorrentes institutos legais mencionados acima, incentivaram
fortemente a diversificação e diferenciação das instituições de ensino superior, facilitando os
trâmites e os processos de criação de instituições, o que provocou acelerada e desorganizada
expansão da oferta de vagas na educação superior privada. Na Tabela1, fica evidente o
acentuado crescimento do número de Instituições Privadas em comparação com as
Instituições Públicas.
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Criado pela MP nº 1.827, de 27/05/99.É um programa destinado a financiar a graduação na educação
superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001.
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Tabela 1.Número de Instituições de Educação Superior e Matrículas em Cursos de
Graduação Presenciais, por Categoria Administrativa das IES. INEP, 2016.
Instituições Públicas
Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Instituições Privadas

Percentual
Nº
de Nº
de
Crescimento
Instituições Matrículas
Matrículas
211
759.182
209
804.729
6,00%
192
832.022
3,39%
176
887.026
6,61%
183
939.225
5,88%
195
1.051.655
11,97%
207
1.136.370
8,06%
224
1.178.328
3,69%
231
1.192.189
1,18%
248
1.209.304
1,44%
249
1.240.968
2,62%
236
1.273.965
2,66%
245
1.351.168
6,06%
278
1.461.696
8,18%
284
1.595.391
9,15%
304
1.715.752
7,54%
301
1.777.974
3,63%
298
1.821.629
2,46%

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Percentual
Nº
de Nº
de
Crescimento
Instituições Matrículas
Matrículas
689
1.186.433
764
1.321.229
11,36%
905
1.537.923
16,40%
1.004
1.807.219
17,51%
1.208
2.091.529
15,73%
1.442
2.428.258
16,10%
1.652
2.750.652
13,28%
1.789
2.985.405
8,53%
1.934
3.260.967
9,23%
2.022
3.467.342
6,33%
2.032
3.639.413
4,96%
2.016
3.806.091
4,58%
2.069
3.764.728
-1,09%
2.100
3.987.424
5,92%
2.081
4.151.371
4,11%
2.112
4.208.086
1,37%
2.090
4.374.431
3,95%
2.070
4.664.542
6,63%

Tomando como referência o período entre1997 a 2014, fica demonstrado que o sistema
privado cresceu 200,43% em número de Instituições, saindo de 689 instituições de ensino em
1997 para2070 em2014. Enquanto que no setor público houve o crescimento de 41,23% na
abertura de novas instituições, e conviveu com o fechamento de algumas mantidas pelo poder
municipal, após a LDB 9394/96, pois viu-se obrigado a atender de forma prioritária a
educação infantil e o ensino fundamental. Se comparado o número de matrículas, no mesmo
período, observa-se um menor crescimento nas instituições de ensino públicas (139,94%)
frente ao elevado crescimento nas instituições privadas (293,15%).
A expansão do ensino privado não é negativa porque teoricamente cria possibilidades
de acesso ao ensino superior a uma parcela maior da população em muitas regiões do país,
todavia o poder público não pode ficar à margem desse processo de implementação de novas
instituições de ensino superior públicas e a geração de vagas, pois a taxa líquida e taxa bruta
de matrículas da educação superior em relação à população de 18 a 24 anos no Brasil em 2014
é de apenas 17,7% e 34,2%65, respectivamente. Dados alarmantes que revelam uma situação
crítica mesmo para os padrões da América Latina.
O modelo de expansão da educação superior consolidado após a LDB/9394/96 até o
início do século XX, conforme explanado acima, começa a sinalizar para uma inflexão no
65

Observatório PNE - http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores

Artigos

Ciências Humanas

13627

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

modelo privado-público para público-estatal, a partir de 2003, quando por meio de eleições,
chega ao comando do executivo federal, outro poder político, eleito, porque reconheceu o
papel estratégico das universidades, em especial, as do setor público federal, para o
desenvolvimento econômico e social do país, concorrendo a fim de alterar a lógica da criação
de instituições de ensino superior e da oferta de vagas tão somente via mercado.
Os programas públicos e a expansão das Instituições Federais
O Governo eleito em 2003, a fim de recuperar o protagonismo do Estado como

promotor de políticas para a educação e de tentativas de correção de distorções naturais de um
país com as dimensões do Brasil e com suas diferenças regionais, publica dois importantes
decretos em abril de 2007. Os Decretos de nº 6.095 e nº 6.096põem em prática a promessa de
elevação da participação do Governo Federal na expansão e financiamento da educação.
Decreto nº 6.095: expansão e interiorização da educação profissional e tecnológica
O Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007, estabelece as diretrizes para integrar as
instituições federais de educação tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia no escopo da Rede Federal de Educação Tecnológica. Os Institutos Federais,
concebidos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, resgatam a importância do papel
da educação profissional e tecnológica para impulsionar o desenvolvimento tecnológico do/no
Brasil. Os efeitos dessa reordenação configuraram-se na maior expansão na história da rede
federal, saindo de 140 unidades em 2002 para 644 em 2014, o que representa o crescimento
de 360% no número de unidades da Rede Profissional, Científica e Tecnológica, conforme
dados do MEC66. A expansão no número de cursos e de vagas no ensino superior nos Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e Institutos Federais (IFs) se deu forma
considerável.
Os dados atualizados corroboram o crescimento de 132,37%no número de cursos. No
ano de 2009, existiam 485 cursos superiores, em 2014 já se projetavam 1.127 cursos. A
ampliação e diversificação dos cursos, no escopo definido pela Lei nº 11.892 refletem,
longitudinalmente, no aumento de matrículas, saindo de 54.733 em 2009 para 123.288 em
2014. A taxa de crescimento de matrículas no período foi de 125,25%, conforme Tabela 2.
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Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. http://redefederal.mec.gov.br/
expansao-da-rede-federal
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Tabela2. Número de Cursos e Matrículas de Graduação Presenciais nos CEFETs e IFs entre
os anos de 2003 a 2014 com respectivo percentual de crescimento anual (Grifo Nosso). INEP,
2016.
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nº.de Cursos
405
485
680
833
963
1.047
1.127

% Crescimento Cursos
12,19%
19,75%
40,21%
22,50%
15,61%
8,72%
7,64%

Nº. de Matrículas
40.935
54.733
68.572
83.017
97.939
111.668
123.288

% Crescimento Matrículas
15%
34%
25%
21%
18%
14%
10%

Mesmo com o aumento no número de cursos, matrículas e vagas oferecidas, percebe-se
que há muito que se fazer para a educação superior nos CEFETs e IFs, uma vez que o número
de inscritos se sobressai frente ao quantitativo de vagas oferecidas, evidenciando a parcela da
população que não consegue o ingresso nesse nível, conforme Tabela 3.
Tabela 3. Número de Vagas Oferecidas e Quantidade de Inscritos nos cursos de Graduação
Presenciais nos CEFETs e IFs entre os anos de 2003 a 2014 com respectivo percentual de
crescimento anual de vagas e relação candidatos por vaga ofertada. INEP, 2016.
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Vagas Oferecidas
18.226
22.857
29.811
38.098
42.980
44.971
47.023

% Crescimento Vagas
23,47%
25,41%
30,42%
27,80%
12,81%
4,63%
4,56%

Quantidade Inscritos
113.795
143.415
304.333
668.345
1.087.698
1.203.392
1.257.511

Candidatos por Vaga
6,24
6,27
10,21
17,54
25,31
26,76
26,74

Não obstante, os indicadores confirmem os efeitos positivos da implementação dos
Institutos Federais, permitindo o acesso da população à educação superior, em especial, aos
jovens e adultos trabalhadores das cidades do interior, em fase da capilaridade da Rede
Federal, pois existe uma discrepância acentuada entre o número de inscritos e vagas
oferecidas. O projeto de nação, de expansão da educação superior pública federal, em
execução já comprova seus resultados, deste modo é preciso que o poder público mantenha a
sua continuidade, e crie potencialidades para o avanço qualitativo e quantitativo por meio de
medidas de financiamento consistentes e adequados, no mínimo garantindo os valores
concedidos nos últimos três anos, sendo esses, 3.01 bilhões em 2013, 4.22 bilhões em 2014 e
3.86 bilhões de Reais em 201567, mais a projeção de recursos para a ampliação de vagas no
patamar previsto no PNE (2014-2024).

67

Portal da Transparência. Gastos Diretos do Governo em Bilhões nos programas 1062 e 2031.
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Decreto nº 6.096: expansão e interiorização da educação universitária
No conjunto da obra de expansão da educação superior federal na última década, o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096, teve como principal objetivo o aumento das vagas
de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação e a ocupação
de vagas ociosas. (BRASIL, 2007). No art. 3ºdo referido decreto, ficou garantido o aporte
financeiro para a efetivação da expansão, reestruturação e readequação das universidades que
aderiram ao plano de expansão. Em termos orçamentários, foram investidos, entre os anos de
2008 a 2015, o valor de R$ 2.208.044,52668. De acordo com o Relatório do Primeiro ano do
Reuni69, das 54 universidades federais existentes ao final de 2007, 5370 aderiram ao programa
devendo essas investir nos recursos humanos, estrutura física e qualidade dos cursos de
graduação ofertados, melhorando os indicadores das instituições.
A taxa de crescimento do número de cursos, Tabela 4,após a implementação do
Decreto, correspondeu a 67,85%, saindo de 2.822 em 2008 para 4.737 em 2014, refletindo,
diretamente, no crescimento do número de matrículas no mesmo período, saindo de 600.772
em 2009 para 958.659 em 2014, representando o crescimento de 59,57% no número de
matrículas.
Tabela 4.Número de Instituições, Número de Cursos e Matrículas de Graduação Presenciais
nas Universidades Públicas Federais entre os anos de 2003 a 2014 com respectivo percentual
de crescimento anual (grifo nosso). INEP, 2016.
Ano Nº.de Instituições Nº. de Cursos % Crescimento Cursos Nº. de Matrículas % Crescimento Matrículas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

55
55
55
58
59
59
62
63

2.660
2.822
3.868
4.327
4.506
4.672
4.590
4.737

7,95%
6,09%
37,07%
11,87%
4,14%
3,68%
-1,76%
3,20%

578.536
600.772
696.693
763.891
842.606
885.716
932.263
958.659

4,01%
3,84%
15,97%
9,65%
10,30%
5,12%
5,26%
2,83%

Os dados da Tabela 5evidenciaram a necessidade de sólida preparação para àqueles que
almejam ingressar nas Universidades públicas federais do Brasil, mesmo com a média de
crescimento anual na oferta do número de vagas na ordem de 9,01% entre os anos de 2008 a
2014, observou-se que o número de candidatos por vaga tem crescido ao longo dos últimos
68

Portal Transparência. Gastos Diretos do Governo na Ação 8282 e ações de readequação da infraestrutura das
Universidades Federais
69
Reuni 2008: Relatório de Primeiro Ano – http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2069-reunirelatorio-pdf
70
A Universidade Federal do ABC (UFABC) criada em 2005, não participou do programa por já adotar as
inovações pedagógicas preconizadas pelo Reuni.
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anos, ou seja, a concorrência para as vagas públicas estão cada vez maiores frente ao número
de vagas oferecidas, mesmo cenário apresentado nos CEFETs e IFs.
Tabela 5. Número de Vagas Oferecidas e Quantidade de Inscritos nos cursos de Graduação
Presenciais nas Universidades Federais entre os anos de 2003 a 2014 com respectivo
percentual de crescimento anual de vagas e relação candidatos por vaga ofertada (grifo nosso)
INEP, 2016.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Vagas Oferecidas
139.875
150.869
186.984
218.152
231.530
239.942
245.933
251.748

% Crescimento Vagas
5,80%
7,86%
23,94%
16,67%
6,13%
3,63%
2,50%
2,36%

Quantidade Inscritos
1.188.613
1.234.479
1.177.317
1.936.658
2.977.983
3.804.214
4.235.198
5.272.745

Candidatos por Vaga
8,50
8,18
6,30
8,88
12,86
15,85
17,22
20,94

CONCLUSÕES
As considerações aqui delineadas decorreram da investigação realizada sobre a
expansão da educação superior no Brasil nas duas últimas décadas, utilizando os dados
estatísticos do Censo da Educação Superior produzidos e disponibilizados pelo INEP/MEC
em articulação com a análise dos elementos constitutivos das políticas públicas educacionais
implementadas nesse período. O objetivo foi analisar o impacto das políticas públicas de
expansão para a educação superior pública federal, tendo como quadro temporal de pesquisa o
período dos anos de 1997 a 2014. Ficou evidenciado que a LDB9394/96 e seus decorrentes
institutos legais resultaram na alteração substantiva do modelo de organização das instituições
de ensino superior. O resultado dessa alteração, ao lado das políticas de cunho privativista
norteadoras da formulação dos programas governamentais no período de 1992 a 2002,
promoveram a acelerada e desorganizada expansão da oferta de vagas na educação superior
privada. Tal evidência está no crescimento de 193,47% em número de Instituições Privadas
entre os anos de 1997 a 2006.
A partir do ano de 2007, com a publicação do Decreto nº 6.095 que determinou a
reorganização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica instituindo os
Institutos Federais e o Decreto nº 6.096 que criou o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), verificou-se que o modelo
de expansão da educação superior consolidado começa a sinalizar para uma inflexão no
modelo privado-público para o modelo público-estatal.
Desde logo, cabe apontar um paradoxo. O crescimento evidente e notável do ensino
superior brasileiro, em termos absolutos revela-se insuficiente quando confrontado, em termos
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relativos, à dimensão e às expectativas da população brasileira. Em que pese o enorme
aumento do investimento público nesse nível de ensino, tem havido uma redução do ritmo de
crescimento da matrícula e a permanência de desafios e problemas.
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RESUMO: Tendo como referência a expansão do ensino superior de tecnologia após o ano
de 2008 com a criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia e conforme
dados do MEC (Ministério da Educação), o presente trabalho apresenta os objetivos,
metodologia e alguns resultados da pesquisa em andamento do mestrado profissional em
educação tecnológica, que, objetiva avaliar o impacto da formação profissional na
empregabilidade dos egressos dos cursos Superiores de Tecnologia em Logística e Sistemas
para Internet do IFTM (Instituto Federal Triângulo Mineiro) campus Uberlândia Centro. A
proposta principal da pesquisa é analisar quais aspectos essenciais está correlacionado entre
sua formação profissional e a empregabilidade, segundo as percepções dos egressos.
Tratando-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, será utilizado um questionário
semiestruturado com questões fechadas e abertas a ser aplicado a todos os 79 egressos dos
cursos pesquisados, objetivando coletar os dados necessários para a pesquisa. Após a
aplicação do questionário, será utilizada para a análise dos dados a ferramenta computacional
de estatística (SPSS Statistics v.22). Diante dos poucos trabalhos acadêmicos correlacionadas
com a temática desta pesquisa e o crescimento de 47,92% no número de matrículas dos cursos
superiores de tecnologia nos Institutos Federais e Centros Federais de educação tecnológica, e
o crescimento de 26,77% no número de matrículas da mesma modalidade de ensino nas
instituições de ensino privadas, chegou-se a conclusão da necessidade de novas pesquisas
correlacionadas com esse tema e espera-se que os resultados sirvam de direcionamento para
formulação de novas políticas públicas educacionais.
Palavras–chave: educação tecnológica, ensino superior, institutos federais, políticas públicas

TECHNOLOGY OF HIGHER EDUCATION EXPANSION IN BRAZIL:
FORMATION OF PROFESSIONAL IMPACT ON EMPLOYABILITY
OF GRADUATES
ABSTRACT: Referring to the expansion of higher technology education after 2008 with the
creation of the Federal Institutes of Science Education and Technology as the MEC (Ministry
of Education), this paper presents the objectives, methodology and some search results
ongoing professional master's degree in technology education, which aims to assess the
impact of training on employability of graduates from the Higher courses of Technology in
Logistics and Systems Internet IFTM (Federal Mineiro Triangle Institute) campus Uberlândia
Centre. The main research goal is to analyze which key aspects are correlated between their
training and employability, according to the perceptions of graduates. In the case of a
quantitative and qualitative research will be used a semi-structured questionnaire with closed
and open questions to be applied to all 79 graduates of surveyed courses, aiming to collect
data needed for research. After the questionnaire will be used to analyze the data a tool (SPSS
Statistical v.22). In front of the few academic papers correlated with the theme of this research
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and the growth of 47.92% in the enrollment of higher education technology in the federal
institutes and federal centers of technological education, and the growth of 26.77% in
enrollment the same type of education in private educational institutions, came to the
conclusion the need for further research correlated with this issue and it is expected that the
results serve as guidance for the formulation of new educational policies.
KEYWORDS: technology education, higher education, federal institutions, public policies
INTRODUÇÃO
Com o avanço econômico do Brasil nos últimos anos e as constantes mudanças do
mercado de trabalho, constata-se um aumento na oferta de oportunidades de trabalho em todas
as áreas produtivas. Neste contexto, os requisitos e exigências para preenchimento das vagas
disponíveis sempre apontam a qualificação profissional como sendo o fator decisivo para a
escolha do trabalhador que será contratado. Sob a ótica da integração Escola-Empresa é dever
do Estado formular políticas públicas que visem capacitar e qualificar os trabalhadores e,
principalmente a população que ao longo dos anos foi alijada do projeto educacional. Uma
dessas políticas públicas implementadas na última década concerne-se em ações de
capacitação no nível profissional e tecnológico, contribuindo para uma sociedade inclusiva e
democrática formando novos profissionais para atender a demanda do mundo do trabalho.
No campo da educação profissional e tecnológica, destaca-se a Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica a qual se organiza referenciada na concepção de oferta
de educação profissional para jovens e trabalhadores, na perspectiva de que este sujeito,
enquanto um ser ativo, ético e contextualizado, seja capaz de compreender a realidade e
intervir nela na perspectiva de sua superação, sujeito capaz de contribuir para as
transformações políticas, econômicas, culturais e sociais, imprescindíveis para a construção
de outro mundo possível (BRASIL, 2009).
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi criada pela Lei nº 11.892
em 29 de dezembro de 2008, constitui um dos modelos expressos no texto legal, os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais, detentores da concepção:
são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. (BRASIL, 2008).

A fim de contribuir com pesquisas no universo da educação profissional e tecnológica,
este trabalho apresenta os objetivos, metodologia e alguns resultados da pesquisa em
andamento do mestrado profissional em educação tecnológica, tendo como título: “Impacto
da formação profissional na empregabilidade dos egressos dos cursos tecnólogos do IFTM–
campus Uberlândia Centro”. A pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto da formação
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profissional na empregabilidade dos egressos dos Cursos Superiores de Tecnologia em
Logística e Sistemas para Internet do IFTM. Tendo como referência a percepção dos egressos
desses cursos, especificamente, do Campus Uberlândia Centro, considerando as turmas de
ingressantes a partir da criação desses cursos até a conclusão dos ciclos formativos.
Pretende-se, ainda, verificar segundo os egressos, se o IFTM está atendendo a
determinação contida na atual política de educação profissional e tecnológica expressa pela
Lei nº 11.892, especificamente, o Art. 6º, que preconiza sobre a concepção, características e
alcance da educação a ser ofertada, com destaque aos Incisos listados a seguir:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal (BRASIL, 2008).

As percepções dos egressos são de suma importância, uma vez que países da Europa e
Estados Unidos utilizam dessas percepções para investigar a relevância, a natureza e os
procedimentos da avaliação de programas e políticas públicas, especialmente na área
educacional (DAZZANI; LORDELO, 2012). Diante de tal fato, vê-se a importância em
desenvolver estudos com esses sujeitos, que em muitos momentos são esquecidos pelas
instituições de ensino e que tem muito a contribuir com a melhoria do ensino das instituições
de ensino e com a formação de novos profissionais.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia adotada para desenvolver a pesquisa será descritiva e explicativa de
natureza mista (quantitativa e qualitativa). Neves (1996, p.02) destaca que “combinar técnicas
quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz os problemas de adoção
exclusiva de um desses grupos”. Na pesquisa qualitativa será adotado o método de análise de
conteúdo de Bardin (1977) que faz a análise e o tratamento dos dados baseado em três fases: a
pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação.
No referencial teórico serão utilizados como base os autores: Frigotto (2006), Cunha
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(2000), Pacheco (2010), Bastos (1991), Manfredi (2002), Cattani (1997), Schultz (1973),
Fidalgo e Machado (2000) entre outros, objetivando assim, fazer a fundamentação teórica
sobre o tema da pesquisa.
Será aplicado a todos os 79 egressos (50 do Curso de Tecnologia em Logística e 29 do
Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet) um questionário misto semiestruturado com
questões fechadas e abertas a fim de coletar suas percepções de acordo com as seguintes
variáveis explicativas: perfil socioeconômico; percurso educacional e renda mensal; formação
profissional, mundo do trabalho e empregabilidade; continuidade dos estudos; motivos da
escolha do Curso Superior de Tecnologia do IFTM Campus Uberlândia Centro; e aspectos
positivos e negativos que influenciaram na empregabilidade.
Para a coleta dos dados, será utilizada a plataforma online SurveyMonkey bastante
empregada em pesquisas de levantamento de opinião e para a análise dos dados será utilizada
a ferramenta computacional de estatística (SPSS Statistics v.22) utilizando a técnica de
análise fatorial para dar evidência e representatividade dos dados, uma vez que essa
ferramenta importa os dados do questionário e os organiza de forma a facilitar a interpretação,
apuração e análise dos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Motivado pela escassez de trabalhos acadêmicos consonantes a essa temática de
pesquisa e o crescimento da educação profissional tecnológica brasileira de nível superior nas
instituições de ensino públicas e privadas, percebe-se cada vez mais a necessidade de estudar
e investigar essa modalidade de ensino no Brasil. Alguns resultados que serão apresentados
reforçam essa necessidade a fim de estimular pesquisas na área.
Com o propósito de se situar no universo de pesquisas correlacionadas com a temática
investigativa, realizamos um levantamento nas bases de dados de teses e dissertações da
CAPES71 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD72
(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), delimitando o período de 2001 a 2015
utilizando os descritores, Egressos e Curso Superior Tecnologia; Egressos e
Empregabilidade e Egressos e Institutos Federais, em ambas as plataformas, buscando
refinar os resultados e aproximar ao máximo da temática da pesquisa. Após o levantamento,
chegou-se ao resultado de 139 dissertações e teses correlacionadas com os descritores
utilizados em ambas as plataformas, deste total, foram retornadas 6 teses e 40 dissertações no
71

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses (Levantamento realizado em fevereiro de 2016).
http://bdtd.ibict.br/vufind(Levantamento realizado em fevereiro de 2016).
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portal da CAPES, e 19 teses e 74 dissertações no portal da BDTD, conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1. Levantamento de Teses e Dissertações CAPES e BDTD. CAPES e BDTD, 2016.
Descritores
Egressos e Curso Superior Tecnologia
Egressos e Empregabilidade
Egressos e Institutos Federais
Total Geral

CAPES
Teses
2
3
1
6

Dissertações
15
22
3
40

BDTD
Teses
9
8
2
19

Dissertações
30
34
10
74

De acordo com o levantamento realizado, a conclusão que se chega, é a de que são
poucos os trabalhos acadêmicos que pesquisam egressos de cursos tecnológicos, em especial,
egressos de Cursos de Tecnologia em Logística e Sistemas para Internet. Tendo como
referencia esse levantamento, o único trabalho encontrado, sobre egresso de Curso de
Tecnologia em Logística, foi o da autora Giovana Furtado do Espírito Santo com a pesquisa
intitulada de “Percepção de Alunos sobre as Competências Individuais Adquiridas Durante o
Período de Formação dos Cursos Superiores em Tecnologia”. Referente ao Curso de
Tecnologia em Sistemas para Internet, não foi encontrado nenhum trabalho envolvendo
pesquisas com egressos e/ou empregabilidade.
Outro resultado, demonstrado na (Tabela 2), que chama a atenção, é o crescimento do
número de matrículas da educação superior tecnológica nos últimos anos. Dados coletados do
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) entre os anos
de 2009 a 2014 revelam que dentre os cursos ofertados pelos IFs e CEFETs, tem se destacado
os cursos superiores de tecnologia (tecnólogos), mesmo apresentando a menor média
percentual de crescimento anual, equivalente a 8,22%, se comparado com os bacharelados e
licenciaturas, 23,64% e 29,98, respectivamente.
Tabela 2. Quantidade de Matrículas e Percentual de Crescimento Anual dos cursos superiores
de tecnologia, bacharelado e licenciatura dos IFs e CEFETs entre os anos de 2009 a 2014
(grifo nosso) INEP, 2016.
Nº.
Ano Matrículas
Tecnólogo
2009 29.553
2010 33.961
2011 37.534
2012 39.171
2013 41.840
2014 43.715
Média

% Crescimento Nº.
Matrículas
Matrículas
Tecnólogos
Bacharelado
14.394
14,92%
19.423
10,52%
22.768
4,36%
28.103
6,81%
34.555
4,48%
41.342
Média
8,22%

% Crescimento Nº.
Matrículas
Matrículas
Bacharelado
Licenciatura
10.630
34,94%
15.188
17,22%
22.554
23,43%
30.551
22,96%
35.119
19,64%
37.972
Média
23,64%

% Crescimento
Matrículas
Licenciatura
42,88%
48,50%
35,46%
14,95%
8,12%
29,98%

Os cursos superiores de tecnologia têm muito a oferecer para aqueles que os buscam
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como opção de formação profissional, uma vez que se trata de um curso de menor duração
equiparado aos cursos tradicionais de graduação. A definição apresentada no Catalogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia com referência ao Decreto nº 5.773 de 2006
aborda de forma mais detalhada o conceito de tal modalidade de ensino:
É um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a investigações,
avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos
conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve competências
profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo
em vista ao desempenho profissional responsável, consciente, criativo e crítico. É
aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Os
graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são
profissionais de nível superior com formação para a produção e a inovação
científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços e
estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação (BRASIL, 2010,
p.126).

Ao evidenciar os cursos superiores de tecnologia, cabe ressaltar que após a promulgação
da Lei de criação dos IFs em 2008, Lei nº 11.892 em 29 de dezembro de 2008, houve uma
considerável expansão da rede federal de educação profissional científica e tecnológica,
saindo de 356 unidades em 2010 para 644 em 2016, conforme dados do MEC73. O reflexo
dessa expansão se deu no crescimento do número de matrículas do ensino superior de
tecnologia, saindo de 29.553 matrículas em 2009 para 43.715 em 2014 nos IFs e CEFETs,
representando assim, o crescimento de 47,92%.
Concorrentemente às instituições públicas referenciadas, observa-se que na iniciativa
privada, mesmo sendo a organização acadêmica que mais oferta os cursos superiores de
tecnologia no Brasil, o percentual de crescimento no número de matrículas dos referidos
cursos, foi de 26,77%, saindo de 401.885 matrículas em 2009 para 509.509 em 2014,
representando assim, uma média de crescimento anual de 5,01%. Infere-se que tal
crescimento se deu devido ao incentivo do governo nos programas de financiamento
estudantil, FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e PROUNI (Programa Universidade
para Todos). Tal comparativo pode ser observado na Tabela 3.

73

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. http://redefederal.mec.gov.br/
expansao-da-rede-federal
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Tabela 3. Quantidade de Matrículas e concluintes dos cursos superiores de tecnologia nos IFs
e CEFETs e nas instituições privadas entre os anos de 2009 a 2014. INEP, 2016.
IFs e CEFETs
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Instituições Privadas

%
Nº.
Crescimento
Matrículas
Matrículas
29.553
33.961
37.534
39.171
41.840
43.715
Média

14,92%
10,52%
4,36%
6,81%
4,48%
8,22%

%
Nº.
Concluintes
Concluintes referente às
matrículas
3.927
13,29%
3.637
10,71%
3.602
9,60%
3.428
8,75%
3.822
9,13%
4.258
9,74%
Média
10,20%

%
Nº.
Crescimento
Matrículas
Matrículas
401.885
452.699
497.479
518.918
525.248
509.509
Média

12,64%
9,89%
4,31%
1,22%
-3,00%
5,01%

%
Nº.
Concluintes
Concluintes referente às
matrículas
91.176
22,69%
101.390
22,40%
109.161
21,94%
121.246
23,37%
122.202
23,27%
117.330
23,03%
Média
22,78%

Fator preocupante se refere ao número de egressos desses cursos superiores de
tecnologia, tanto nas instituições públicas referenciadas, quanto nas instituições de ensino
privadas, visto que a média de concluintes dos referidos cursos foi de somente 10,20% nos
IFs e CEFETs em comparação com as instituições privadas que teve uma taxa de conclusão
média de 22,78%, ou seja, as instituições privadas estão formando proporcionalmente o
quantitativo maior de egressos.
Diante de tais fatos, vê-se a importância em desenvolver estudos com esses sujeitos, que
em muitos momentos são esquecidos pelas instituições de ensino. Empiricamente anseia-se
que o estudo com egressos possibilita às instituições de ensino mensurar pelas experiências e
perceptivas dos egressos a formação profissional oferecida e se essa formação tem
contribuído com a empregabilidade desses ex-alunos.
CONCLUSÕES
Defronte desse cenário de crescimento e expansão da rede federal de educação
profissional científica e tecnológica e dos cursos superiores de tecnologia, espera-se com a
pesquisa encontrar o que de fato está contribuindo com a empregabilidade dos alunos
egressos dos cursos de tecnologia em Logística e Sistemas para Internet do IFTM campus
Uberlândia Centro, por acreditar que esses estudantes estão buscando essa qualificação para
almejar melhores colocações no mercado de trabalho, melhores rendimentos e/ou dar
continuidade nos estudos após a conclusão do curso.
A expetativa é que o resultado da pesquisa subsidie gestores de instituições de ensino,
pesquisadores que tratam de assuntos correlacionados com a temática da pesquisa, gestores
público, entre outros, sobre a criação e o direcionamento para novas políticas públicas
educacionais, contribuindo assim, para a criação de novos eixos de ensino tecnológico e
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consequentemente novas ofertas e/ou reformulação dos Cursos Superiores de Tecnologia do
Campus Uberlândia Centro e outras instituições de ensino do país.
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RESUMO: Este escrito apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB – campus Campina Grande, sobre educação e
inclusão de alunos com deficiência auditiva na escola comum. Este estudo se classifica,
quanto aos objetivos, como investigação exploratória que adota como procedimento
metodológico a estratégia da pesquisa ação. Assim, na fase inicial da pesquisa, realizamos
estudos bibliográficos e de campo, buscando identificar as principais dificuldades dos alunos
nas aulas de pesquisa, para em um momento posterior, investir na elaboração de recursos
didáticos diversos, de forma a favorecer uma maior acessibilidade dos conteúdos e
procedimentos de caráter mais prático aos alunos com deficiência auditiva. A partir dos dados
preliminares do estudo, investimos nas ações de caráter mais interventivo, com adaptação do
material de aula por meio da realização de: oficinas de fanzine, tradução de apostilas,
elaboração de vídeo-aulas e slides, criação de um dicionário de imagens interativo, e outras
ações que buscassem fazer frente as dificuldades encontradas por alunos surdos em processos
de iniciação científica. Não obstante, a partir dos resultados dessa pesquisa, através de nossas
produções e adaptações, verificou-se que é possível sim, melhorar a qualidade da educação e
do ensino, principalmente quando utilizamos as novas tecnologias.
Palavras–chave: educação de pessoas com deficiência, iniciação científica, pessoa com
surdez, material didático

EXPERIENCES IN INCLUSIVE DISCIPLINE METHODOLOGY OF
SCIENTIFIC RESEARCH: MOBILIZING KNOWLEDGE IN COMMON
SCHOOL
ABSTRACT: This writing presents the results of research developed at the Federal Institute
of Education, Science and Technology - IFPB - Campina Grande campus, about education
and inclusion of students with hearing disabilities in regular schools. This study is classified,
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as the objectives, such as study, exploratory research, which adopts as methodological
procedure of action research strategy. Thus, in the initial phase of the research we conducted
bibliographic and field studies in order to identify the main difficulties of students on the
search class to at a later time, invest in the development of various educational resources in
order to foster greater accessibility of content and more practical character procedures for
students with hearing impairment. From the preliminary data from the study, we invest in
more interventionist character actions with adaptation of class material by performing: fanzine
workshops, handouts translation, preparation of instructional videos and slides, creating a
dictionary interactive images, and other actions that seek to confront the difficulties
encountered by deaf students in scientific initiation processes. However, from the results of
this research through our productions and adaptations, it was found that it is possible to
improve the quality of education and teaching, especially when we use of the new
technologies.
KEYWORDS: education of people with disabilities, scientific research, people with
deafness, courseware.
INTRODUÇÃO
O presente texto socializa os resultados de uma investigação74 realizada no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB), campus Campina Grande, por um grupo
de pesquisadores iniciantes (estudantes) e docente do IFPB-CG, com a colaboração da
professora da Universidade Federal do Ceará - UFC, buscando conhecer os principais
desafios e dificuldades enfrentadas por alunos surdos, bem como as práticas pedagógicas
realizadas (intervenção didática), com a finalidade de promover a efetivação de suas
aprendizagens e inclusão escolar.
O estudo se caracteriza como uma pesquisa-intervenção, iniciada em agosto de 2015,
que focaliza questões relativas a incursão dos alunos em processos de iniciação científica, a
partir das dificuldades observadas durante as aulas da disciplina de Metodologia da Pesquisa
Científica, quando verificamos os desafios enfrentados pelos alunos surdos, por questões
relativas as suas condições específicas, em situações de aprendizagem real na sala de aula.
O interesse por analisar essa problemática decorre de nossa observação sobre o
cotidiano escolar de alunos com surdez, na convivência como docente desta disciplina no
IFPB-CG, por percebermos os obstáculos enfrentados em sala de aula, nas situações com
professores e alunos ouvintes, pela utilização, majoritária, de métodos tradicionais de ensino

74 Pesquisa financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Ensino Médio, e
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB), Campus Campina Grande, no período
compreendido entre agosto de 2015 e julho de 2016.
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durante as aulas, e pela preocupação com a socialização e interação destes educandos com as
pessoas com quem entram em contato no dia a dia da instituição.
Em virtude de tais questões, evidenciamos a relevância social e acadêmica desta
pesquisa quando situa a necessidade, cada vez mais crescente, da sociedade como um todo e
das instituições educativas em se adaptarem aos processos de inclusão da pessoa com
deficiência nas escolas e nos demais espaços da sociedade, conforme preconiza a nossa
Constituição Federal de 1988, a Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB –
9394/1996) e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva (2008).
Na etapa inicial da pesquisa em tela, investigamos as atuais condições de escolarização
dos alunos surdos do IFPB e suas principais dificuldades, e posteriormente, na etapa
interventiva, produzimos algumas experimentações didáticas a fim de sistematizar
metodologias, recursos pedagógicos e apoios aos processos de ensino e de aprendizagem
destes alunos.
A metodologia contemplou a observação das aulas da disciplina de Metodologia da
Pesquisa Científica75, que apresenta o desafio da iniciação científica quando na realização de
pesquisas e projetos de investigação, além de outras demandas de caráter normativo, quando
no aprendizado das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por
exemplo, dentre outras exigências da escrita acadêmica, ainda no âmbito do Ensino Médio.
No que tange aos objetivos da referida pesquisa, buscou-se investigar as dificuldades de
alunos surdos em processos de iniciação científica, no sentido de produzir e adaptar material
didático-pedagógico para as aulas de Metodologia da Pesquisa Científica, com vias a
favorecer a inclusão desses alunos no processo de iniciação a pesquisa científica, em
atendimento aos objetivos deste componente curricular obrigatório.
Na sequência deste escrito apresentamos materiais e métodos adotados na pesquisa,
resultados e discussões e por fim as conclusões as quais chegamos a partir do presente estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa encetada se caracteriza por ser de natureza qualitativa. Metodologicamente,
guiamo-nos pela abordagem da pesquisa-ação, com vias a produzir uma intervenção na
realidade escolar. A literatura que fundamenta a metodologia adotada (THIOLLENT, 1997;

75
De acordo com a ementa adotada para o Ensino Médio Integrado ao Técnico, a disciplina de
Metodologia da Pesquisa Científica contempla a realização de atividade teórico-práticas de iniciação científica
a exemplo de: elaboração de resenhas, resumos, fichamentos, projetos, pesquisas e Trabalhos de Conclusão de
Curso - TCC.
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BOGDAN; BIKLEN, 1994; BARBIER, 2007) compreende a pesquisa-ação como um tipo de
investigação que assume um espaço cada vez maior na área educacional, pelas possibilidades
de enfrentamento das dificuldades vivenciadas hoje na educação, em virtude da complexidade
e dinamismo do cotidiano escolar.
Justificamos a pertinência metodológica da abordagem escolhida, por ser esta a que
melhor se coaduna com as urgentes necessidades de transformações da cultura organizacional
da escola e da prática docente para a inclusão. Para tanto, buscamos aliar estudos
bibliográficos e pesquisa de campo, com a realização de ações que visam uma melhoria da
qualidade do ensino para pessoas com deficiência, bem como contribuir para uma verdadeira
inclusão social na educação.
Em relação às técnicas de coleta de dados, utilizamos dois tipos de documentação: a)
documentação direta: Pesquisa documental e bibliográfica, b) documentação indireta:
pesquisa de campo, observações em sala de aula, dentre outras ações. Essa pesquisa
contempla, portanto, um estudo da bibliografia especializada sobre a inclusão de pessoas com
deficiência na escola regular (LDB 9394/96; POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL

NA

PERSPECTIVA

INCLUSIVA,

2008;

DECLARAÇÃO

DE

SALAMANCA,1994, dentre outros), aliada a uma fase no campo da investigação, por meio
da coleta de dados, que buscou identificar as principais dificuldades encontradas pelos alunos
surdos no que diz respeito a participação em processos de iniciação científica.
Para realização deste estudo, tomamos como lócus de investigação o campus Campina
Grande, por se tratar de uma instituição que recebe alunos com deficiências diversas:
cadeirantes, alunos com deficiência auditiva, visual, dentre outras. Esclarecemos que, a partir
da identificação das condições de escolarização dos alunos surdos no ensino comum,
passamos a fase de produção de material didático para a diversidade.
Situamos que a elaboração desse material ocorreu em diversos momentos da pesquisa
(reuniões específicas com o grupo e oficinas), para serem aplicados em situações próprias de
avaliação por parte dos alunos surdos e do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades
Especiais (NAPNE), do campus Campina Grande.
No que tange ao atendimento dos objetivos específicos traçados para esse estudo,
asseveramos que o grupo passou a trabalhar também na adaptação do material utilizado nas
aulas, como: como apostilas, textos e provas, bem como a se dedicar a produção de outros
materiais como vídeo-aulas, livros, fanzines, cartazes, jogos, imagens autoexplicativas;
dicionário online de definições de palavras técnicas da disciplina, etc.. Ademais, foi criado,
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também pelo grupo, contas virtuais visando a divulgação do trabalho, para que assim, um
maior número de pessoas possam conhecer e usufruir destes serviços.
No período de realização dessa pesquisa (agosto de 2015 a julho de 2016), atividades
múltiplas foram desenvolvidas. Na fase inicial da investigação, realizamos o processo de
revisão de literatura e classificação do material bibliográfico que auxiliou o momento de
análise e produção do material didático. Desse modo, em concomitância as observações no
campo de investigação, foi empreendida uma seleção do material didático utilizado pela
professora da disciplina e, a partir de então, passamos a realizar reuniões com o grupo de
pesquisadores para estudo do material utilizado nas aulas (apostilas e demais recursos
pedagógicos), bem como elaborar uma adaptação de alguns textos e apostilas.
No decorrer do processo de investigação, realizamos incursões na sala de aula
(especificamente na disciplina de pesquisa), onde foram feitas observações minuciosas das
aulas, objetivando identificar, criteriosamente, os desafios dos alunos não ouvintes, para que
assim pudesse ser trabalhado no sentido de tentar minimizar tais obstáculos. Esclarecemos
que parte da realização desse estudo ocorreu durante as aulas da disciplina de Metodologia da
pesquisa científica, quando foram feitas as observações das aulas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização do estudo confirmamos que, dentre as várias dificuldades que os surdos
possuem, a barreira da linguagem é notadamente a que mais dificulta a integração dos alunos. No caso
específico do IFPB, no que concerne ao ensino técnico profissionalizante, existe uma grande
dificuldade dos alunos surdos quanto a compreensão dos termos técnicos, a ambiguidade das palavras
utilizadas que deixam os alunos confusos. Igualmente, a falta de imagem dentro dos textos para tornálos mais interativos também constitui um agravante, bem como a ausência da sua língua materna
(LIBRAS) na elaboração dos materiais didáticos utilizados.

Pode-se inferir, portanto, que a utilização de recursos diversos, com privilégio do uso de
imagens durante as aulas, é sempre de grande relevância para o aprendizado desses alunos.
Percebe-se, contudo, que há uma ausência na utilização de materiais didáticos adaptados às
necessidades desses alunos, bem como um certo desconhecimento por parte dos professores,
das especificidades de cada deficiência, e da melhor forma de aprendizado dos alunos.
De acordo com Booth e Ainscow (2000), a mudança necessária para tornar a escola
inclusiva transita reciprocamente no investimento na dimensão das práticas, aliada à dimensão
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da política e de uma cultura inclusiva. Assim, compreendemos que as inovações no campo da
metodologia adotada durante as aulas, deve acompanhar as mudanças sociais.
A efetivação de práticas educativas inclusivas supõe a necessidade de se assegurar que as
atividades de sala de aula e as extraescolares envolvam todos os alunos, contemplando seus níveis e
condições de aprendizagens, necessidades, experiências socioculturais prévias e centros de interesses.
A dimensão das práticas educativas deve considerar e prever os desafios sociocognitivos e os
respectivos apoios para superar barreiras nas aprendizagens dos alunos, bem como as dificuldades de
participação efetiva de todo o grupo de classe nas práticas pedagógicas (LUSTOSA, 2009;
FIGUEIREDO, 2006).
Assim, no sentido de melhorar a qualidade das aulas de pesquisa foram produzidos slides com
os conteúdos a serem ministrados em sala de aula, nesta produção, pensou-se a partir da compreensão
de que a forma como os surdos captam informações é diferente da dos ouvintes, pois no caso deles se
dá de forma visual gestual. Para tanto utilizamos o máximo de imagens de forma a garantir ao surdo
um ótimo entendimento dos conteúdos.

Outro recurso utilizado foi a produção de vídeos, estes também foram feitos na
perspectiva do aluno surdo, e seu conteúdo pode ser compreendido sem auxílio de um
intérprete, utilizou-se a técnica de desenho e animação gráfica. Outra produção importante foi
o desenvolvimento de um dicionário eletrônico de imagens, voltado para os surdos. O seu
funcionamento se dá de modo que ao pesquisar a palavra, será exibido um significado em
forma de imagem, tendo a possibilidade do aluno surdo interagir com o recurso.
No decorrer da pesquisa foram criados ainda outros recursos no campo das novas
tecnologias, como redes sociais (blogger, site) visando constituir ferramenta para as aulas de
pesquisa e otimizar assim a comunicação com o aluno surdo. Tais ferramentas também tem
como objetivos divulgar os trabalhos do grupo de pesquisa. Essa é uma forma de difundir as
ideias acerca da inclusão social, em especial da inserção de alunos surdos na educação,
possibilitando que mais pessoas venham a conhecer e, quem sabe, usufruir desses ideais.
Nesses perfis há imagens, vídeos, entre outros registros dos trabalhos realizados.
Também como resultado de produção da pesquisa temos os fanzines que visam otimizar
a inclusão dos discentes surdos no ambiente escolar. Os fanzines foram produzidos nos
seguintes temas: conhecimento científico, senso comum, conhecimento filosófico e
conhecimento mítico e artístico.
Cumpre ressaltar que a realização das oficinas de fanzines, além de cumprirem a função
de produzirem material didático com uso de imagens para as aulas de pesquisa, tem como
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objetivo, ainda, sensibilizar os alunos ouvintes para a realidade dos surdos. Revistas, tesouras,
pincéis, colas e muita criatividade dos alunos estão entre os instrumentos utilizados nesta
produção. As revistas foram distribuídas entre os elaboradores e esses tinham como tarefa
buscar imagens que tivessem relação com os temas propostos, para que ao serem utilizadas
pelos alunos surdos, se possa alcançar o objetivo de uma melhor compreensão através da
linguagem não verbal.
Para análise do material produzido foram realizados momentos específicos, nos quais
contamos com a presença da equipe do NAPNE, do grupo de pesquisa e dos alunos surdos.
Na primeira ocasião foi apresentado os fanzines para análise, a equipe do NAPNE teceu
considerações importantes, avaliando o material produzido pelos alunos, com críticas
construtivas que direcionaram a reelaboração dos mesmos para que pudessem, de fato, atingir
ao público com surdez. Destacamos aqui, alguns comentários da equipe do NAPNE, que
consideraram que a produção de tal material, embora necessite de ajustes, já constitui uma
boa colaboração para a aprendizagem do surdo, haja vista, a presente associação palavraimagem.
CONCLUSÕES
Situamos que pesquisas de caráter inclusivo são cada vez mais necessárias, uma vez que
suscitam diversas inquietações frente as dificuldades encontradas por alunos surdos em
processos de iniciação científica, no atual paradigma da inclusão. Destacamos, que a
apropriação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) constitui um recurso que facilita, em
muito, a interação entre pessoas com surdez e ouvintes, além de possibilitar a comunicação
entre estes dois segmentos. Consideramos, no entanto que a apreensão da LIBRAS não
resolve sozinha os problemas da inclusão destes alunos.
Desta feita, compreendemos que, no ambiente acadêmico, a apreensão da LIBRAS pela
comunidade acadêmica, contribuir de forma significativa para o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva, mas muito ainda precisa ser feito como
forma de garantir a verdadeira inclusão de pessoas com deficiências.
Não obstante, a partir dos resultados dessa pesquisa, através de nossas produções e
adaptações, verificou-se que é possível sim, melhorar a qualidade da educação e do ensino,
principalmente quando nos utilizamos das novas tecnologias e, principalmente, da
colaboração dos alunos ouvintes e surdos.
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É digno de ênfase o registro do amadurecimento por parte dos alunos pesquisadores no
âmbito acadêmico, principalmente, com relação ao desenvolvimento da pesquisa cientifica,
como também na sensibilização pelas questões de caráter inclusivo, haja vista que o convívio
com os surdos os fez notar suas dificuldades diárias. Outro ganho adquirido com a pesquisa
consiste no material produzido, uma vez que o mesmo pretende contribuir com uma educação
verdadeiramente inclusiva e com a inovação pedagógica.
Destacamos, por fim a importância do papel do professor como mediador do processo
pedagógico, e a compreensão da pesquisa como ferramenta de suma importância para o
desempenho educacional dos alunos, bem como na superação das dificuldades enfrentadas
pela educação.
Concluímos que ainda são muitos os obstáculos a serem vencidos para que haja uma
inclusão efetiva e para que, assim, se alcance uma educação verdadeiramente inclusiva.
Assim, urge as instituições educativas se adaptarem aos processos de inclusão da pessoa com
deficiência nas escolas regulares e nos demais espaços da sociedade, conforme preconiza a
nossa Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
– 9394/1996).
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RESUMO: Com essa pesquisa objetivou-se analisar como a mobilização dos participantes do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) /CAPES, foi fundamental
para a manutenção do programa após um anúncio sobre possíveis cortes nas bolsas dos
estudantes participantes. É inegável a importância que o PIBID vem representando para todos
aqueles que dele participam, na medida em que capacita, prepara e desenvolve a prática do
licenciando em sala de aula. Porém, o Programa que vem desempenhando um papel tão
importante na vida do licenciando iria sofrer algumas restrições. Após o anúncio dos possíveis
cortes das bolsas do PIBID na mídia e nas redes sociais, ocorreram manifestações em todo
Brasil dos estudantes participantes do programa. Ocorreu também mobilização de entidades
ligadas a educação, a Sociedade Brasileira Para Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia
Brasileira de Ciências (ABC). Conclui-se que as mobilizações que ocorreram em todo país
contra os cortes que iriam ser feitos nas bolsas do programa foram o fator crucial na decisão
da CAPES pela sua manutenção, garantindo que as bolsas dos participantes do programa não
fossem cortadas. Afirmando que a ação do sujeito interfere nas decisões políticas de um país,
uma vez que, quando esses indivíduos conseguem se organizar e mobilizar suas
reinvindicações ganham força e visibilidade.
Palavras-chave: ação do sujeito; corte das bolsas; manutenção do programa; pibid.

#FICAPIBID: ACTION OF THE SUBJECT IN DEFENSE PROGRAM
MAINTENANCE
ABSTRACT: With this research aimed to analyze the mobilization of the participants of the
Institutional Scholarship Program Introduction to Teaching (PIBID) / CAPES, it was essential
for program maintenance after an announcement about possible cuts in the pockets of
participating students. There is no denying the importance of the PIBID has represented for
all those who participate in it, in that it enables, prepares and develops the practice of
licensing in the classroom. However, the program that has played such an important role in
the life of licensing would suffer some restrictions. After the announcement of the possible
cuts of PIBID the bags in the media and on social networks, there were demonstrations
throughout Brazil of the participants of the program students. Was also mobilization of
entities linked to education, the Brazilian Society for Advancement of Science (SBPC) and
the Brazilian Academy of Sciences (ABC). We conclude that the mobilizations that took
place throughout the country against the cuts would be made in the program's bags were the
crucial factor in the decision CAPES for maintenance, ensuring that the bags of the
participants of the program were not cut. Affirming that the action of the subject interfere in
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political decisions of a country, since, when these individuals are able to organize and
mobilize your claim gain strength and visibility.
KEYWORDS: action of the subject; cutting the bags; program maintenance; PIBID.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objetivo analisar como a mobilização dos participantes
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) /CAPES, foi
fundamental para a manutenção do programa após um anúncio sobre possíveis cortes nas
bolsas dos estudantes participantes.
O PIBID tem como objetivo inserir o licenciando no âmbito escolar proporcionando um
maior contato com as práticas docente e essa interação vem se mostrando cada vez mais
importante para uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. A CAPES define o
PIBID como:
Um programa que oferece bolsas de iniciação a docência a estudantes de
licenciatura de instituições públicas e confessionais de Educação Superior
brasileiras, em parceria com escolas de educação básica de rede pública de
ensino. Um dos principais objetivos do programa é o de inserir o
licenciando, desde o início de sua formação acadêmica, no cotidiano de
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem
(CAPES, 2008).

O PIBID foi implementado, em nível nacional, através do edital MEC/CAPES/FNDE,
no ano de 2007. Na data de 24 de junho de 2010, o decreto nº 7.219 tornou o programa
uma política:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2o, §
2o, da Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992,
DECRETA:
Art. 1° O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID,
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência,
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível
superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública
brasileira.
Art. 2° Para fins deste Decreto, considera-se:
I - bolsista estudante de licenciatura: o aluno regularmente matriculado em
curso de licenciatura que integra o projeto institucional da instituição de
educação superior, com dedicação de carga horária mínima de trinta horas
mensais ao PIBID;
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II - coordenador institucional: o professor de instituição de educação
superior responsável perante a CAPES por garantir e acompanhar o
planejamento, a organização e a execução das atividades de iniciação à
docência previstas no projeto de sua instituição, zelando por sua unidade e
qualidade;
III - coordenador de área: o professor da instituição de educação superior
responsável pelas seguintes atividades:
a) planejamento, organização e execução das atividades de iniciação à
docência em sua área de atuação acadêmica;
b) acompanhamento, orientação e avaliação dos bolsistas estudantes de
licenciatura; e
c) articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os bolsistas
exerçam suas atividades;
IV - professor supervisor: o docente da escola de educação básica das redes
públicas de ensino que integra o projeto institucional, responsável por
acompanhar e supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à
docência; e
V - projeto institucional: projeto a ser submetido à CAPES pela instituição
de educação superior interessada em participar do PIBID, que contenha, no
mínimo, os objetivos e metas a serem alcançados, as estratégias de
desenvolvimento, os referenciais para seleção de participantes,
acompanhamento e avaliação das atividades.
Art. 3° São objetivos do PIBID:
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica;
II - contribuir para a valorização do magistério;
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem;
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura.
Art. 4° O PIBID cumprirá seus objetivos mediante a concessão de bolsa de
iniciação à docência a alunos de cursos de licenciatura que exerçam
atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, bem como
aos professores responsáveis pela coordenação e supervisão destas
atividades.
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Parágrafo único. Serão concedidas as seguintes modalidades de bolsa no
âmbito do PIBID:
I - bolsa para estudante de licenciatura;
II - bolsa para professor coordenador institucional;
III - bolsa para professor coordenador de área; e
IV - bolsa para professor supervisor.
Art. 5° Poderão participar do PIBID, as instituições de educação superior
previstas nos arts. 19 e 20 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que:
I - possuam cursos de licenciatura legalmente constituídos e que tenham sua
sede e administração no País;
II - participem de programas de valorização do magistério definidos como
estratégicos pelo Ministério da Educação; e
III - mantenham as condições de qualificação, habilitação e idoneidade
necessárias ao cumprimento e execução do projeto, no caso de sua
aprovação.
(BRASIL, 2010)

A partir do exposto torna-se evidente a importância do programa na formação de
professores, proporcionando aos bolsistas participantes uma experiência inovadora com a vida
docente no inicio de sua graduação, dando um maior embasamento a sua formação
acadêmica. Segundo Silva:
A participação dos bolsistas neste projeto é de suma importância para o
desenvolvimento acadêmico, tendo em vista, que o PIBID proporciona aos
bolsistas uma experiência rica dando embasamento teórico e prático para as
experiências que permeiam o contexto escolar. No entanto, cabe ressaltar
que nenhuma formação docente dá-se pela neutralidade, mas, sim pelos
conflitos existentes nos diversos contextos. Nessa perspectiva, o projeto
também tem possibilitado a formação profissional através das produções
científicas desenvolvidas no decorrer da trajetória acadêmica, tais como,
publicações de artigos, resumos entre outros, participações em eventos e
ainda as produções de cunho cultural como, por exemplo: apresentações
teatrais e musicais. Sendo assim, as ações como: auxílio em sala de aula,
recreação, práticas de incentivo à leitura, oficinas etc. que foram
desenvolvidas durante o projeto propiciou um novo olhar sobre a formação
docente, ou seja, a revalorização e um novo conceito sobre o que é ser
professor e as implicações diárias enfrentadas por este profissional (...).
(SILVA et. al., 2012)

DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa é resultado de um levantamento bibliográfico sobre as diretrizes do PIBID
e análise de como a ação do sujeito, após o anúncio de possíveis cortes nas bolsas do
programa, interferiu na manutenção das mesmas.

Artigos

Ciências Humanas

13654

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

É inegável a importância que o PIBID vem representando para todos aqueles que dele
participam, na medida em que capacita, prepara e desenvolve a prática do licenciando em sala
de aula. Porém, o Programa que vem desempenhando um papel tão importante na vida do
licenciando em junho de 2015 iria sofrer algumas restrições. De acordo com um e-mail
distribuído a professores universitários ligados a iniciativa, Hélder Silveira, coordenador geral
de Programas de Valorização do Magistério da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), afirmou que iriam ocorrer cortes que poderiam gerar interrupção
total ou parcial no PIBID:
“Sempre tento ser portador de boas notícias, mas nem sempre conseguirei
sê-lo. Todos têm acompanhado o ajuste fiscal que o governo federal tem
realizado no ano de 2015. Isso implica em cortes orçamentários e em
retrações nas ações de todos os setores. A Capes não fugiu à regra. O corte
imposto à agência foi da ordem de R$ 785 milhões”.

Os cortes na educação e na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação impactaram em
R$785 milhões a menos no orçamento da CAPES, que além do PIBID, financia diversos
outros programas. Além disso, é fundamental dizer que a redução de investimentos de
assistência estudantil com falta de bandejões, moradias, passe-livre etc. faz com que
programas de iniciação científica ou docente, como o PIBID sejam muitas vezes a principal
fonte de renda de diversos estudantes, ainda que as bolsas tenham um valor reduzido.
Após o anúncio dos possíveis cortes das bolsas do PIBID na mídia e nas redes sociais,
ocorreram manifestações em todo Brasil dos estudantes participantes do programa. Foi criada
uma página em uma rede social, o Facebook, com o título Fica PIBID, que até o momento
tem 19.143 curtidas. Nessa página os estudantes relatam as suas experiências com o programa
e a importância do mesmo para sua formação acadêmica. Criou-se uma petição on line que já
conta com 22.180 assinaturas, na página do Avaaz, com o título de “Pedimos que o Pibid não
receba cortes em bolsas, projetos ou ações”. Além de um abaixo-assinado com os bolsistas do
Brasil inteiro enviado em forma de ofício para o Ministério da Educação.
Ocorreu também mobilização de entidades ligadas a educação, a Sociedade Brasileira
Para Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) enviaram carta
ao ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, e ao presidente da Capes, Carlos Afonso
Nobre onde ressaltaram a importância do PIBID para formação de professores e pediram um
maior esforço para manutenção do programa, conforme trecho retirado da carta:
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Pela maneira como foi idealizado, estruturado e posto em funcionamento, e,
principalmente, pelo ambiente profícuo que introduziu em nosso sistema de
ensino, o Pibid representa uma daquelas medidas indispensáveis para que
ocorram melhorias estruturais na educação brasileira. Sabemos todos: bons
alunos advêm de bons professores e educação de qualidade exige educadores
qualificados. É nessa direção que o Pibid caminha. Não se pode paralisá-lo,
não se pode impedi-lo de atingir seus objetivos.
(...)
Portanto, solicitamos aos senhores que exerçam todo o empenho e força que
tiverem disponíveis para garantir que os recursos previstos para a
continuidade do Pibid sejam mantidos pelo governo federal, em prol do
Brasil que todos almejamos.
(SBPC, 2015)

Após todas as manifestações e movimentações a favor da manutenção das bolsas do
PIBID, a CAPES fez o seguinte comunicado:
A CAPES esclarece que nenhum bolsista do PIBID que se encontra no
sistema de pagamento da CAPES terá sua bolsa descontinuada. Ressalta-se
ainda que todos os comunicados desta instituição são divulgados pela
Direção do órgão, não sendo autorizado o envio de mensagem de caráter
oficial por servidores. A CAPES informa ainda que está se adequando ao
limite orçamentário que lhe foi estabelecido, em permanente diálogo com o
Ministério da Educação, de forma a garantir a manutenção dos programas e
ações estruturantes e essenciais. Ressaltamos novamente que não haverá
interrupção de programas em funcionamento.
(CAPES, 2015)

E em resposta a SBPC e ABC a CAPES fez uma carta aberta afirmando seu esforço
pela continuidade do financiamento do programa e aprimoramento constante da educação
brasileira. E reafirmando que nenhum bolsista do PIBID que se encontra no sistema de
pagamento terá sua bolsa descontinuada, como mostra o trecho da carta:
Torna-se importante esclarecer que o corte de bolsas mencionado pela carta
não procede. Como já foi amplamente divulgado, a Capes esclareceu, em
nota, que nenhum bolsista do Pibid que se encontra no sistema de pagamento
terá sua bolsa descontinuada. Ressalta-se ainda que todos os comunicados
desta instituição são divulgados pela Direção do órgão, não sendo autorizado
o envio de mensagem de caráter oficial por servidores. A Capes está se
adequando ao limite orçamentário que lhe foi estabelecido, em permanente
diálogo com o Ministério da Educação, de forma a garantir a manutenção
dos programas e ações estruturantes e essenciais. Ressaltamos novamente
que não haverá interrupção de programas em funcionamento.
(CAPES, 2015)
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CONCLUSÕES
As mobilizações que ocorreram em todo país contra os cortes que iriam ser feitos no
programa foram fator crucial na decisão da CAPES em manter as bolsas do PIBID, ou seja, as
manifestações garantiram que as bolsas dos participantes do programa não seriam cortadas.
Afirmando que a ação do sujeito interfere nas decisões políticas de um país, uma vez que,
quando esses indivíduos conseguem se organizar e mobilizar suas reinvindicações ganham
força e visibilidade.
Com esse trabalho, notou-se que nos últimos anos não foram abertos novos editais para
a disponibilização de novas vagas no programa, portanto ele não vem se expandindo e sim
apenas suprindo as vagas que já são ofertadas. Quando um estudante sai do programa outro é
colocado no seu lugar e não são ofertadas novas vagas para suprir a demanda de novos
licenciados. Isso mostra que, mesmo o programa sendo visto de forma positiva e trazendo
melhorias ao ensino, ele não é uma política valorizada, pois não é economicamente rentável
dentro de uma lógica neoliberalista que vivemos.
Conclui-se que as mobilizações tornam-se importantes, pois reivindicam políticas que
são favoráveis ao povo e ao seu desenvolvimento como cidadão, mesmo quando estas não
possuem visibilidade econômica para o governo. As manifestações que ocorreram para a
manutenção do PIBID foi um exemplo disso, o programa tem grande importância para área da
educação, trazendo uma melhoria no ensino-aprendizagem, formando um cidadão mais
consciente e atuante na sociedade, mas ainda assim não é uma prioridade do governo e por
isso as mobilizações foram fundamentais para sua manutenção, impedindo os cortes das
bolsas dos participantes.
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RESUMO: Os escritos eclesiásticos constituem-se enquanto importantes fontes para a
História. Neste sentido, historiadores têm recorrido, de maneira bastante frequente, aos
arquivos eclesiásticos para produzirem os seus textos historiográficos. Este trabalho tem como
objetivo principal fazer um relato de experiência decorrente da operacionalização do Projeto
“A ‘Capital do Juruá’, entre a Memória e a História: um olhar para a construção histórica de
Eirunepé – AM”, desenvolvido no âmbito do PADCIT/PPGI/IFAM/2016.
Metodologicamente, realizou-se (a) um levantamento primário de fontes eclesiásticas, (b)
uma pesquisa documental nos arquivos eclesiásticos da Paroquia de São Francisco de Assis,
Eirunepé - AM, (c) um trabalho de fotografia dos documentos encontrados e (d) a construção
de um acervo documental com as fontes, para servir a uma escrita da história da cidade de
Eirunepé – AM. Este trabalho, portanto, resulta de nossa experiência de compilação das
fontes documentais eclesiásticas acima elencadas e nos oferece uma visão geral dessa
produção de fontes, bem como as possibilidades de utilização das mesmas pelos historiadores.
Palavras–chave: fontes históricas, Eirunepé – AM, história urbana, acervo documental

ECCLESIASTICAL SOURCES AND LOCAL HISTORY: Limits and
possibilities of research
ABSTRACT: Ecclesiastical writings constitute as important sources for the History. In this
sense, historians have resorted, quite frequent way, the ecclesiastical archives to produce their
historiographical texts. This work aims to make a resulting experience report of the
implementation of the project "The 'Capital of Juruá' between Memory and History: A look at
the historical building Eirunepé - AM", developed under the PADCIT / PPGI / IFAM / 2016.
Methodologically, there was (a) a primary survey of ecclesiastical sources, (b) a documentary
research in ecclesiastical archives of the Parish of St. Francis of Assisi, Eirunepé - AM, (c) a
photography work of found documents and (d) the construction of a documentary collection
to the sources, to serve a written history of the city of Eirunepé - AM. This work thus results
of our compilation of experience of ecclesiastical documentary sources listed above and
provides an overview of this production sources, as well as the possibilities for their use by
historians.
KEYWORDS: historical sources, Eirunepé - AM , urban history , documentary collection
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, tem sido crescente o número de pesquisas historiográficas cujo objeto
de estudo é a cidade, sendo percebida como locus privilegiado da ação e atuação dos diversos
sujeitos históricos que a constituem (BEHAR, 2009).
Nestes termos, empreendemos o Projeto de Pesquisa “A ‘Capital do Juruá’, entre a
Memória e a História: um olhar para a construção histórica de Eirunepé – AM”, desenvolvido
no âmbito do PADCIT/PPGI/IFAM/2016. Tal projeto objetiva empreender um estudo
historiográfico acerca da construção histórica da Cidade de Eirunepé – AM, num período
compreendido entre 1877 (data da criação do Distrito de Juruá) e 1955 (data em que são
desmembrados os distritos de Envira e Ipixuna), relacionando esta construção com (a) a
navegação fluvial no Rio Juruá, (b) a exploração da borracha, (c) a migração, (d) as relações
de trabalho, (e) as relações interétnicas, (f) a atuação de missionários cristãos, (g) a ação de
agentes políticos, (h) as políticas públicas higienistas e modernizantes da República. Para
tanto, estamos fazendo uso do aparato epistemológico (teoria e metodologia) do
conhecimento histórico, debruçando-nos sobre a documentação disponível, tomada como uma
memória do passado não apenas desta cidade, mas também do Rio Juruá e da região ligada a
ambos. A nossa pretensão tem sido reunir (a) relatos de viajantes, (b) relatórios de presidentes
de província, (c) fontes cartoriais, (d) fontes jornalísticas e/ou periódicos, (e) fontes judiciais,
(f) relatórios de expedições científicas, (g) fotografias, (h) leis federais/estaduais/municipais,
(i) fontes eclesiásticas, (j) relatos orais e demais documentos existentes, a fim de que estes
possam nos oferecer uma interpretação do passado.
O texto que ora apresentamos é resultado da operacionalização do projeto acima
referido, a partir do trabalho de pesquisa documental realizado nos arquivos da Paróquia de
São Francisco, em Eirunepé – AM. Disto, decorre uma significativa experiência com aquela
documentação primária, que nos leva à reflexão epistemológica sobre a importância daquelas
fontes eclesiásticas para a escrita historiográfica não apenas sobre a cidade de Eirunepé
(tomada a partir da perspectiva de uma História da Urbe), mas também para outros campos
do conhecimento histórico, tais como a História Ambiental, a História Cultural, a História
Religiosa, a História Social, a História Econômica.
Trata-se, pois, de um relato de experiência que nos leva perceber o potencial que as
fontes em questão possuem, uma vez que podem permitir trazer para o presente aqueles
homens e mulheres que viveram no passado e que – ao desbravarem a grande floresta,
enfrentarem as adversidades naturais e sociais, serem explorados por maus patrões e/ou
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expulsos de suas terras - foram os responsáveis pela construção histórica do que hoje
conhecemos como Eirunepé, a “Capital do Juruá”.
MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente fizemos a busca das igrejas e quais poderiam alocar arquivos e
documentos. Nisto, nos deparamos com a Igreja de São Francisco de Assis, sendo ela a
principal igreja do município de Eirunepé. Daí, fizemos o contato com o pároco, que
prontamente firmou parceria conosco e autorizou o acesso aos arquivos da Paróquia.
Feito isto, fomos até a secretaria paroquial para ter acesso efetivamente aos arquivos.
Ao chegar, nos identificamos. Daí, fomos apresentados aos seguintes arquivos: a) um Livro
Tombo, contendo registros desde 1910 até 1947; b) três Diários da Paróquia de São Francisco,
referentes aos períodos de 1948 até 1955, 1961 até 1980, e 1983 até 2007; e c) alguns
documentos avulsos. Todo o manuseio dos livros foi feito com luvas cirúrgicas e máscaras,
para não ocorrer o desgaste dos mesmos e nem exposição dos pesquisadores a poeira e
fungos.
Feita esta identificação, passou-se ao processo de fotografia dos documentos, sendo este
processo realizado com muito cuidado. Assim, foi colocado cartolinas brancas sobre a mesa
para que o livro fosse apoiado. Também se usou esta cartolina embaixo das folhas para ser
feito a fotografia. Feito isto, iniciamos o processo de fotografia com câmeras de celulares,
sendo eles dois, um Azus ZenFone Selfie com câmera traseira de 13 megapixels, com
resolução de 4128 x 3096 e um Nokia Lumia 830 com câmera traseira de 10 megapixels, com
resolução de 3840 x 2640, sensor de 1/3.4” e estabilização ótica. No processo de obtenção das
imagens, encontramos algumas dificuldades, pois não dispúnhamos de um suporte adequado
para posicionar os celulares fixamente e assim obter o enquadramento perfeito das folhas dos
documentos.
Após a fotografia de todos os arquivos, fizemos a paginação das fotografias obtidas e
sua catalogação. Deste processo, passou-se ao tratamento adequado à fotografia, usando o
programa GIMP 2®. Daí, fez-se desde o recorte até os efeitos necessários para que as fotos
fiquem legíveis, para preparo do acervo digital a ser disponibilizado para que o historiador
faça a análise historiográfica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Significativa tem sido a gama de documentos que existem nos arquivos paroquiais em
todo o mundo cristão. Para o bem dos nossos pecados [pecados dos historiadores], a Igreja
Católica, ao longo de sua existência, tem dedicado esforços, recursos e tempo para a produção
de registros. Estes, por sua vez, não são produzidos objetivando servir aos historiadores. Nós
é que nos apropriamos destes vestígios do passado e os transformamos em fontes históricas.
Pesquisas e informações contidas nos chamados registros dos chamados eventos vitais
(nascimento, batismo, casamento, óbito) são elaborados e preservados pela Igreja nos
fornecem informações vastas e variadas, e desta forma se prestam tanto para análise de caráter
quantitativo e qualitativo. Os registros paroquiais, por sua vez, nos permitem desvendar o
passado, tanto na perspectiva demográfica quanto sociocultural (BASSANESI, 2011).
Quando da realização do trabalho de prospecção nos arquivos da Paróquia de São
Francisco, encontramos o Livro de Tombo, no qual contém registros desde o ano de 1910.

Figura 1. Primeira página do Livro Tombo. Paróquia de São Francisco, 2016.
Segundo a Sociedade Brasileira de Canonistas (SBC), o livro de tombo “surgiu para
registar os principais fatos acontecidos na Paróquia e que pudessem ser mostrados e
consultados a qualquer tempo” (s/d). Desta maneira, traz consigo uma real importância e um
determinado valor para pesquisadores cujo objeto de trabalho é o homem no tempo (BLOCH,
2001).
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O livro de tombo existente na Paróquia de São Francisco encontra-se em ótimo estado
de conservação. Ademais, nos trouxe informações essenciais para o desenvolvimento de
nossa pesquisa. Nele, há registros de acontecimentos de quando a Paróquia de Eirunepé era
regida pela Prelazia de Tefé – AM, desde 1911. Neste, temos registrados os acontecimentos
que dão conta da construção da prefeitura municipal de Tefé e outros acontecimentos, tal qual
a construção da própria Igreja de São Francisco, em Eirunepé.

Figura 2. Foto da capa do Livro Tombo. Paróquia de São Francisco, 2016.
O dicionário Aurélio (1999) conceitua diário como uma obra em que se registram diária
ou quase diariamente, acontecimentos, impressões e confissões. Tomado como fonte
histórica, os diários têm a primazia de trazer um registro cotidiano das ações dos indivíduos
ou grupos sociais que se prestam à construção de uma memória diária (CUNHA, 2011).
Nestes termos, os diários constituem-se enquanto preciosas fontes para os historiadores.
Na Paróquia de São Francisco, além do Livro Tombo, também existem os referidos
diários. O primeiro dos diários inicia o relato no ano de 1948 e vai até o ano de 1955. Neste,
são relatados alguns acontecimentos que podem ser considerados importantes, tal como a
visita do Prefeito de Manaus à cidade de Eirunepé. Ademais, relata-se a chegada dos
primeiros protestantes à cidade de Eirunepé, bem como as relações entre a Igreja (poder
religioso) com os administradores da cidade (poder político) e outros fatos relevantes daquele
período.
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Figura 3. Foto da capa do Diário (1948/1955). Paróquia de São Francisco, 2016.
O segundo diário trata do período compreendido entre 1961 e 1980. Neste, tem-se
relatos das ações da Igreja, especialmente no importante papel de provedora material de parte
significativa da infraestrutura urbana daquele período. Escrito em tom bastante poético, este
diário também traz uma significativa gama de fotografias do período, que servem à ilustrarem
aquilo que estava sendo escrito.

Figura 4. Diário Eirunepé Amazonas (1961/1980). Paróquia de São Francisco, 2016.
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Já o terceiro diário e último diário aborda o período entre 1983 e 2007, período
correspondente às ações religiosas da segunda metade do século XX. Além das várias ações
realizadas pela Igreja Católica, também são descritos aqueles acontecimentos que dizem
respeito àquilo que poderíamos chamar de desenvolvimento urbano, tal qual algumas obras de
infraestrutura, entre outras.

Figura 5. Diário Eirunepé Amazonas (1983/2007). Paróquia de São Francisco, 2016.
Junto com o Livro Tombo, os diários e as fotografias, nos deparamos com outros
documentos, dentre eles a ata da benção da construção da primeira Igreja Matriz, atas de
assembleias e eleições paroquias, convites para eventos diversos e algumas fotos. Estes, por
não estarem dentro daquela classificação, nomeamos como documentos avulsos. São, pois,
assim como aqueles outros documentos, de suma importância para o trabalho historiográfico
ora empreendido, uma vez que também trazem significativas informações acerca da
construção histórica da Igreja Católica em Eirunepé – AM e da própria cidade.
CONCLUSÕES
Como pudemos observar, os arquivos eclesiásticos representam uma importante fonte
documental para a pesquisa historiográfica. A visita aos arquivos permite-nos acessar
informações significativas e detalhadas sobre o passado de uma determinada comunidade
religiosa, bem como daqueles que – direta ou indiretamente – a ela estão ligados.
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No que tange à tecnologia de captação de imagens, tratamento e guarda, temos
percebido que, a cada dia, torna-se mais fácil a realização das mesmas, uma vez que se pode
utilizar aparelhos sofisticados, relativamente baratos e de fácil manuseio, tal qual são os
aparelhos de celular por nós utilizados neste projeto. Além destes, tem-se programas de
computador que são utilizados no tratamento das fotografias, tornando-as mais nítidas.
Aliados a estes, estão os dispositivos de memória, que podem comportar grandes quantidades
de dados e armazená-los com segurança e qualidade.
Nestas condições, portanto, a pesquisa historiográfica nos arquivos eclesiásticos pode
ser realizada com mais facilidade, na qual podem-se obter significativos resultados, seja no
arrolamento da documentação, seja na produção do conhecimento historiográfico.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar três atividades (uma discussão e duas atividades
práticas), que proporcionasse aos alunos uma reflexão sobre a importância de se preservar o meio
ambiente e o papel do ser humano na manutenção da biosfera, analisando sobre a importância de se
trabalhar o tema educação ambiental na sala de aula. Este trabalho desenvolveu-se durante o estágio
supervisionado III, na disciplina de Ciências da natureza, na turma do 7° ano da Escola Municipal
Benvinda Nunes Teixeira localizada na cidade de Guamaré no estado do Rio Grande do Norte. Ação
essa, desenvolvida em três atividades, sendo uma um momento de reflexão sobre a temática, e outras
duas atividades práticas. Como resultado, foi percebeu-se que as discussões sobre o tema proposto,
foram bastantes proveitosas na tentativa de despertar o senso crítico reflexivo dos alunos. Além disso,
na parte prática, vario aspectos foram observados durante o desenvolvimento da atividade, como o
sucesso do trabalho em grupos dos alunos, a troca de conhecimento entre eles, os pontos que eles
queriam abordar no produto que eles estavam desenvolvendo e etc. concluindo que a Educação

Ambiental é um tema muito importante que deve ser trabalhado em todas as disciplinas, de
uma maneira mais atrativa para o aluno, deixando de supervalorizar a teoria e ir em busca de
práticas que ajudem a tanto a curto como a longo prazo, estimular o indivíduo a se
conscientizar e conscientizar outras pessoas, refletindo sobre suas maneiras diárias de lidar
com a natureza.
Palavras–chave: atividades práticas, conscientização ambiental, estágio supervisionado.

TEACHER
FORMATION:
ENVIRONMENTAL
EDUCATION
PRACTICAL THROUGH APPROACH IN CLASSROOM
ABSTRACT: The objective of this study was to perform three activities (a discussion and two
practical activities), which provides students with a reflection on the importance of preserving the
environment and the role of humans in the biosphere maintenance, analyzing the importance of
working the theme environmental education in the classroom. This work develops during supervised
stage III in natural sciences discipline in class the 7th year of the Municipal School Benvinda Nunes
Teixeira located in Guamaré in Rio Grande do Norte state. Action that developed in three activities,
one a moment of reflection on the subject, and two other practical activities. As a result, it was noticed
that the discussions on the theme, were quite useful in an attempt to wake the reflexive critical
thinking of students. Moreover, in the practical part, match aspects were observed during the
development of the activity, as the success of the work of students groups, the exchange of knowledge
between them the points they wanted to address the product they were developing and others.
Concluding that environmental education is a very important issue that should be worked in all
disciplines, in a more attractive way for the student. Leaving overvalue the theory and go in search of
practices that help both the short and long term, encourage the individual to raise awareness and
educate other people, reflecting on their daily ways of dealing with nature.

KEYWORDS: practical activities, environmental awareness, supervised internship
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INTRODUÇÃO
As relações entre o ser humano e a natureza vem mudando ao longo dos tempos. Com o
surgimento do liberalismo, o homem passou a tratar a natureza como um objeto de
apropriação funcionalista, superando o pensamento de injustiça ambiental. Os processos de
degradação ambiental, tem como objetivo potencializar a oferta das apropriações privadas,
pelos benefícios adquiridos com os materiais gerados. Até os dias atuais, esse fato ainda
continua sendo um enorme problema a ser discutido a nível mundial (Sorretino et al, 2005).
Outra questão que pode ser levantada, são os hábitos comportamentais de alguns seres
humanos com o meio ambiente. Atitudes como jogar lixo nas ruas, lixo nas praias, despejar
resíduos nos rios e lagos, queimar lixo e etc., prejudicam todo meio ambiente em questão,
trazendo problemas tanto para fauna e flora daquele local, como também, para o próprio ser
humano. Com isso, surge problemas em várias esferas governamentais, ocasionando um
problema social, político e educacional (Rodriguez et al, 2014).
Nessa perspectiva, a educação ambiental é definida pela Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA) na lei 9795-99, como processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências
voltadas para conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. A responsabilidade do governo é oferecer programas
que mobilizem a população a contribuir para a preservação do meio ambiente, como por
exemplo, ações nas escolas.
As escolas são excelentes locais de disseminação de ideias voltadas a preservação
ambiental. Nelas, estão contidas as pessoas que possuem o potencial de transformar seus
modos de vida, os alunos. De acordo com Sorrentino et al, (2005), a educação ambiental nas
escolas surge com o seguinte objetivo:
A educação ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um
saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de
convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre
benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza (SORRETINO et
al. p. 288-289, 2005).

Nesse sentido, a escola apresenta aos seus alunos a problematização que envolve as
questões ambientais, alguns meios de diminuir a ação da degradação ambiental, e proporciona
ao aluno a refletir sobre seu papel na manutenção da homeostase da natureza. Pensando nisso,
quando se trata de formação docente, uma oportunidade para trabalhar essa temática na sala
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de aula, é durante o estágio supervisionado das licenciaturas, como esse tema é
interdisciplinar e transversal, pode ser trabalhado em várias disciplinas. Quando se fala em
temas transversais, os PCN definem como a transversalidade promove uma compreensão
abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, quando em apenas um tema é trabalhado
várias disciplinas em conjunto, cada uma mostrando seu ponto de vista em relação a mesma
temática (BRASIL, 1997).
Nesta perspectiva, surge esse trabalho com a incumbência de fazer com o que o futuro
docente planeje e trabalhe, formas de desenvolver atividades de reflexão e prática sobre a
educação ambiental, durante as aulas do estágio supervisionado, buscando estimular o
pensamento crítico do aluno em relação ao seu papel de agente protetor e transformador do
meio ambiente.
Para que fosse possível desenvolver essa pesquisa, foram utilizadas aulas do estágio
supervisionado III, na disciplina de Ciências da natureza, na turma do 7° ano da Escola
Municipal Benvinda Nunes Teixeira localizada na cidade de Guamaré no estado do Rio
Grande do Norte. O objetivo deste trabalho foi realizar três atividades (uma discussão e duas
atividades práticas) que proporcionasse aos alunos uma reflexão sobre a importância de se
preservar o meio ambiente e o papel do ser humano na manutenção da biosfera, além de
discutir a relevância da educação ambiental na sala de aula.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido durante o estágio supervisionado III, na disciplina de
Ciências da natureza, na turma do 7° ano da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira
localizada na cidade de Guamaré no estado do Rio Grande do Norte. Ao total 25 estudantes
na faixa etária de 10 a 13 anos participaram das atividades.
Inicialmente, para o planejamento da ação educativa executamos uma revisão
bibliográfica em livros, periódicos, artigos e revistas eletrônicas que abordassem a temática da
pesquisa a ser trabalhada em sala de aula. A metodologia desse trabalho, se caracteriza como
uma pesquisa-ação, de acordo com Engel (2000), para que uma pesquisa se caracterize como
pesquisa-ação, ele deve estar de conforme a alguns critérios:
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à
pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, “não-reativa”
e “objetiva”. Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a
pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a
compreensão como parte da prática (ENGEL, P. 182, 2000).
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Esta aula teve como proposta, fazer uma abordagem com os alunos sobre uma discussão
muito atual que é a educação ambiental. Para auxiliar nessa discussão, foram feitas 3
atividades durante duas aulas seguidas. A primeira atividade foi uma reflexão sobre a
importância de se preservar o meio ambiente e o papel do ser humano na manutenção dos
ecossistemas. Para isso, foi formado um círculo com os alunos e foi levantado algumas
perguntas para iniciar a discussão, como por exemplo: Qual a importância de se preservar a
natureza? O que pode acontecer se um rio estiver poluído ou uma floresta desmatada? É
importante reutilizar alguns materiais ‘descartáveis’? Por que? Vocês usam materiais
recicláveis na casa de vocês? De que forma podem ser usados os materiais recicláveis? No
segundo momento, foi colocado uma mesa no centro do círculo, e depositado os materiais
para confecção da maquete e do cartaz.
As duas atividades práticas consistiam em construir uma maquete (confeccionada com
aspectos de dois ambientes, um poluído e um ambiente limpo), e elaborar um cartaz com
mensagens de conscientização sobre a preservação do meio ambiente, desenhando um local
com ambiente limpo que passou a abrigar agentes de degradação ambiental, tal como
industrias, moradias e etc.
Para o desenvolvimento das duas atividades, a turma foi dividida em dois grupos, um
grupo ficou com a responsabilidade de confeccionar a maquete, e o outro grupo com a
responsabilidade de produzir o cartaz, no final, ambos trabalhos foram expostos para a escola,
o cartaz pregado na porta da sala, e a maquete utilizada na exposição da escola.
Para que fosse possível desenvolver as atividades práticas deste trabalho, buscou-se
utilizar prioritariamente materiais reciclados, muitos deles, da casa dos próprios alunos. Entre
esses materiais estavam: cartolina, folha A4 de material reciclado, cola branca, adesivos,
coleção, rolo de papel higiênico, tinta, pilotos, caixa de papelão, garrafa pet e tampas de
garrafas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização das atividades planejadas para aula objeto de pesquisa, foi
observado que os alunos possuíam muitas dúvidas sobre o que deveria ser a educação
ambiental. Perguntas como: “professor, por que temos que preservar a natureza, se ela é pra
gente usar mesmo? ” Isso mostra o pensamento que não só os alunos do ensino fundamental
possuem, mas sim, da grande maioria das pessoas, que não se veem como agente ativo da
degradação ambiental. É como nos afirma Fernandes (2014), de forma geral, os alunos têm
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pouquíssimo senso crítico, uma vez que conseguem enxergar os problemas ambientais,
porém, não se coloca no papel de atores sociais diante destes problemas.
As discussões sobre o tema proposto, foram bastantes proveitosas na tentativa de
despertar o senso crítico reflexivo dos alunos. A partir do momento que foi esclarecido que
eles fazem parte diretamente ou indiretamente do processo de degradação do meio ambiente,
muitos deram sugestões de formas simples que podem ser utilizadas em suas casas, como por
exemplo, usar um pote coletor para óleo de cozinha usado, tentar fazer coleta seletiva com
materiais orgânicos e inorgânicos, fazer puff com garrafas PET, e outros objetos com
materiais reciclados.
É exatamente esse tipo de ação proposta pelos PCN quando se trata de Educação
Ambiental: estimular a reflexão sobre o uso do meio ambiente e dos recursos naturais e
tomada de iniciativas para mudanças de hábitos contrários à preservação ambiental:
Ao longo da história, o homem transformou-se pela modificação do meio
ambiente, criou cultura, estabeleceu relações econômicas, modos de
comunicação com a natureza e com os outros. Mas é preciso refletir sobre
como devem ser essas relações socioeconômicas e ambientais, para se tomar
decisões adequadas a cada passo, na direção das metas desejadas por todos:
o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental
(BRASIL, P. 27, 1997).

Pontos positivos dessa discussão, foram as propostas que os alunos tiveram com o uso
de materiais reciclados, esclarecimento do papel do ser humano na participação da
preservação ambiental e a interação entre os alunos e com a proposta da aula.
Na parte prática, vários aspectos foram observados durante o desenvolvimento da
atividade. Como: o sucesso do trabalho em grupos dos alunos, a troca de conhecimento entre
eles, os pontos que eles queriam abordar no produto que eles estavam desenvolvendo e etc. a
figura 1, mostrará a participação dos alunos no desenvolvimento da atividade prática.
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Figura 1. Participação de toda a turma no desenvolvimento das duas atividades
práticas, a maquete e o cartaz. IFRN, 2016.
Tanto a maquete quanto o cartaz, foram produzidos com uso de materiais reciclados,
garrafas PET, rolo de papel higiênico, foram uns dos materiais utilizados na confecção. O uso
dessas ferramentas é de grande relevância para conscientização dos alunos, pois promove no
aluno, o ato de saber como usar determinados materiais que antes não eram aproveitados e
acabavam em locais impróprios. A figura 2 mostra o desenvolvimento do grupo que ficou
responsável por produzir a maquete.

Figura 2. Maquete de materiais recicláveis em construção, durante a
atividade. IFRN, 2016.
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Os pontos positivos dessa parte prática, foram a busca do aumento do pensamento de
conscientização dos alunos, formas de uso de materiais reciclados, potencialização de
algumas habilidades, como: trabalho em grupo, criatividade, corte e cola, escrita e o
pensamento crítico. Todas essas atividades foram expostas na escola, durante a semana do
meio ambiente, e o cartaz foi pregado na porta da sala, com o objetivo de conscientizar os
outros alunos da escola.
O trabalho com educação ambiental para formação do futuro docente, com atividades de
reflexão e práticas na sala de aula, direciona o indivíduo a pensar formas de relacionar três
aspectos importantes para conquistar o entendimento e atenção do aluno. A partir do
planejamento, o docente tem o desafio de relacionar o ‘aprender de forma divertida’,
pensamento crítico/ reflexivo do aluno e fazer com que ele desenvolva responsabilidade tanto
individual, social e com a natureza.
Com isso, o docente em formação adquire experiência para saber como planejar suas
próximas aulas, não só sobre educação ambiental, como também os outros conteúdos,
melhorando seus conhecimentos pedagógicos, distanciando cada vez mais da tendência
tradicional. Como Marcelo (1997) afirma:
Formação de Professores é o campo de conhecimentos, investigação e de
propostas teóricas e práticas, que dentro da Didática e Organização Escolar,
estuda os processos mediante os quais os professores - em formação ou em
exercício - se implicam individualmente ou em equipe, em experiências de
aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram seus conhecimentos,
destrezas e disposições, o que lhes permite intervir profissionalmente no
desenvolvimento de seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de
melhorar a qualidade da educação que recebem os alunos (MARCELO,
1995, p 193).

A partir do momento que o professor busca melhorar suas práticas pedagógicas
pensando no aluno, os andamentos das aulas com seus alunos fluem completamente, assim
como, a construção do conhecimento deles, fazendo com que o professor consiga atingir seus
objetivos propostos.
CONCLUSÕES
A Educação Ambiental é um tema muito importante que deve ser trabalhado em todas
as disciplinas, de uma maneira mais atrativa para o aluno, deixando de supervalorizar a teoria
e ir em busca de práticas que ajudem a tanto a curto como a longo prazo, estimular o
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indivíduo a se conscientizar e conscientizar outras pessoas, refletindo sobre suas maneiras
diárias de lidar com a natureza.
O uso de atividades teóricas e práticas simultaneamente, além de promover a
diminuição da dicotomia existente entre a teoria e prática, promovem o aprendizado de forma
mais divertida e responsável a partir do momento que se utiliza esse fator na construção do
conhecimento sobre a educação ambiental.
Portanto independente do assunto pretendido para aula, o uso de práticas pedagógicas
diferenciadas, auxiliam tanto na construção do conhecimento do aluno, como no
desenvolvimento profissional do professor, resultando em alunos que consigam raciocinar
sobre tudo que é exposto a ele, consigo um dos maiores objetivos da educação nacional,
formar seres humanos pensantes.
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RESUMO: As transformações que permeiam os diversos campos da sociedade, aliadas ao
desenvolvimento tecnológico, também atingem a Educação e, consequentemente, passam a
exigir novas posturas tanto da escola quanto do professor. Visando acompanhar as
transformações das sociedades e conduzir os alunos ao uso coerente das tecnologias, surge a
necessidade de incorporar à prática educativa as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC’s). Diante de tais perspectivas, discute-se no texto a ação docente frente a essas
tecnologias, pontuando problemáticas e apontando contribuições, com objetivo de
desenvolver uma cultura de valorização dos recursos tecnológicos como ferramentas
didáticas, e conduzir o docente a uma nova práxis na contemporaneidade, sem se abster de
uma consciência crítica frente ao uso desses recursos, dentro e fora da sala de aula.
Palavras–chave: educação, práticas educativas, recursos digitais.

TEACHER TRAINING: REFLECTIONS ON THE USE OF ICT IN THE
PROCESS OF TEACHING AND LEARNING
ABSTRACT: The changes that pervade the various fields of society, combined with the
technological development, also affect the education and therefore will demand new attitudes
of both the school and the teacher. Aiming to follow the transformation of societies and lead
students to the consistent use of technology, there is a need to incorporate the educational
practice of the Information and Communication Technologies (ICTs). Faced with such
prospects, is discussed in the text teaching action against these technologies, punctuating
problems and pointing contributions, in order to develop an appreciation of culture of
technological resources as teaching tools, and lead teachers to a new praxis in contemporary
times, without abstaining from a critical awareness of the use of these resources inside and
outside the classroom.
KEYWORDS: education, educational practices, digital resources.
INTRODUÇÃO
A educação e a tecnologia fazem parte da vida e do desenvolvimento do homem.
Ambas permitiram grandes revoluções e transformações culturais, sociais e históricas. A
educação, assim como as tecnologias, nasceu nas comunidades familiares, buscando a
socialização do indivíduo, transmitindo valores do grupo ao qual estavam inseridos, visando o
76
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desenvolvimento da sociedade, criando possibilidades para suprir as necessidades do homem
e contribuindo na construção do conhecimento.
A educação inicialmente era circunscrita ao âmbito familiar e comunitário, onde
apresentava instruções e conteúdos passados de geração em geração. À medida que diversas
sociedades passaram a se sedentarizar, propiciando o surgimento de cidades e de um sistema
alfanumérico, tornou-se mais complexa e ocasionou o processo de educação formal,
possibilitando, dessa maneira, o surgimento das escolas, pois o conjunto dos conhecimentos a
serem adquiridos se estendeu e se tornou cada dia mais sistematizados. As tecnologias
também se transformaram deixando de serem ferramentas básicas de subsistência, para ganhar
caráter industrial; e através da internet apresentaram ao mundo, novos meios de comunicação
e informação em massa.
Os padrões tradicionais de ensino também foram se transformando durante o tempo. A
sociedade em desenvolvimento passou a construir novos meios de conduzir a educação
através das tecnologias, os muros das escolas foram atravessados; a TV, o rádio, os cursos por
correspondência ganharam espaço, buscando atender indivíduos que desejavam tirar seus
diplomas e ingressar no mercado de trabalho.
As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s se tornaram mais um reforço
para a educação, permitindo o acesso rápido a informações, possibilitando interações culturais
e sociais, viabilizando a construção de conhecimento de forma coletiva, realizando assim
mudanças profundas na construção dos saberes.
A inserção das TIC’s nas instituições de ensino requer transformações em sua estrutura
física, pessoal e educacional. Tais transformações visam contribuir para o desenvolvimento
educacional, abrindo espaço para uma escola ainda mais sociável e comunicativa. É preciso
salientar que as tecnologias não vão solucionar os problemas encontrados na Educação ao
longo dos anos; são ferramentas que visam auxiliar os professores a desenvolver propostas
pedagógicas mais dinâmicas e colaborativas.
As tecnologias assumem uma função importante como apoio pedagógico no sistema de
ensino, tornando o processo educativo interativo, motivador e dinâmico. No entanto, as TIC’s
só oferecem o seu potencial se for devidamente aplicada, visando o desenvolvimento e a
construção dos conhecimentos. É papel do professor educar os alunos neste novo cenário
educacional e tecnológico, a utilizar essas ferramentas em prol do seu crescimento intelectual
e cognitivo.
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OS DESAFIOS PARA O USO DAS TIC’S NA ESCOLA
A tecnologia em prol da educação tornou-se conteúdo de grandes reflexões desde que se
notou a sua influência na sociedade e na formação do indivíduo contemporâneo, surgindo a
necessidade de se aprofundar no assunto diante do rápido progresso dos meios de
comunicação e informação e das mudanças no modo de buscar novos conhecimentos, gerados
pelas tecnologias.
A inserção das novas tecnologias nas escolas, inicialmente foi marcada pelas relações
entre o sistema produtivo, as lógicas de mercado e a formação do sujeito técnico preparado
para enfrentar a sociedade informatizada. A economia educacional, em parte sustentada nas
inovações tecnológicas, viabilizaria bases mínimas de escolarização que a sociedade
capitalista precisaria visando às necessidades de qualificação profissional para atender as
demandas da sociedade produtiva (LIBÂNEO, 2011).
Essa tendência na utilização das tecnologias de forma instrumentalizada, formada pela
concepção da economia da educação gerou várias críticas. Para Bonilla e Souza (2011) o uso
de maquinas e softwares, onde o foco principal não está na formação do sujeito, tem como
objetivo apenas a sua inserção no mercado de trabalho. Sobre a comercialização das
tecnologias na educação Kenski (2010) afirma que:
Apresentadas como soluções milagrosas para resolver os problemas educacionais, as
tecnologias de informação e comunicação são utilizadas como estratégia econômica
e política por escolas e empresas, mas nem de longe, sozinhas, conseguem resolver
os desafios educacionais existentes. (KENSKI, 2010 p. 57-58).

Em decorrência do uso das tecnologias nas escolas, Perrenoud (2000) aponta como “é
difícil, às vezes, distinguir as propostas lúdicas e desinteressadas dos modismos e das
estratégias mercantis” (2000, p.123). Mas, então, o que há de novo neste cenário escolar, além
das máquinas? Será que os modelos tradicionais de ensino ainda permeiam as atividades
escolares?
Se a escola, ao apossar-se das TIC’s para as práticas educativas, reduz seus alunos a
meros receptores de conteúdos e operadores de máquinas, ela continua amparada no modelo
convencional de ensino, onde o professor ensina e o aluno aprende de forma mecanizada sem
refletir sobre o que está aprendendo. Assim nos diz Freire (2009), que para a formação de um
educando autônomo e crítico é necessário romper as amarras da memorização, repetição e
acúmulo de informações. O aluno deve ser capaz de desenvolver seu conhecimento passando
de intuitivo para reflexivo.
Segundo Pretto (1996), a presença das tecnologias transforma a escola em um novo
espaço, qualitativamente diferente do que ela se apresenta. Para que haja o uso contínuo das
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tecnologias é preciso pensar em integrá-las ao currículo escolar, tendo em vista que sua
utilização em atividades escolares visa desenvolver os processos mentais e contribuir para o
ensino e a aprendizagem do aluno.
Nesta perspectiva, para que se concretize a adesão, por parte dos docentes, às TIC’s nas
escolas, fazem-se necessárias mudanças na filosofia escolar, buscando adotar novas políticas
de renovação pedagógica, além de um planejamento que vise adaptar as tecnologias aos
processos didático-pedagógicos escolar, garantindo aprendizagens significativas e melhoria
no desempenho educacional. Para Perrenoud (2000, p. 136), “as novas tecnologias podem
reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos, pois permitem
que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas [...]”.
Cada tecnologia tem a sua potencialidade e precisa ser compreendida, mas, nem todo
recurso tecnológico será adequado ao conteúdo ensinado. A presença de TVs e Computadores
nas escolas não é garantia para que o desempenho educacional dos alunos se eleve, pois, nem
sempre o educador sabe que tipo de atividade significativa pode ser realizada com auxílio
destes recursos. Mediante tais perspectivas Perrenoud (2010) nos fala que:
A verdadeira incógnita é saber se os professores irão apossar-se das tecnologias
como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez mais bem ilustradas por
apresentações multimídias, ou pra mudar de paradigma e concentrar-se na criação,
na gestão e na regulação de situações de aprendizagem. (PERRENOUD, 2010,
p.137)

É papel do docente está engajado nos processos de inserção das tecnologias para que
possa compreender suas potencialidades, suas limitações, ser capaz de selecionar o que há de
melhor e explorar suas capacidades, contribuindo, assim, para as renovações das práticas
pedagógicas e para o processo de ensino-aprendizagem. Para Mercado (1998, p. 2) “o
objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas novas e
pedagogicamente importantes que não se pode realizar de outras maneiras”.
Não existem fórmulas milagrosas para inserção das tecnologias nos processos
educacionais. No entanto, as TIC’s podem criar novos conhecimentos, com aulas em espaços
diferentes dos tradicionais, trabalhando os conteúdos de forma interessante, motivando alunos
e docentes no ato de aprender e ensinar. Diante da complexidade existente na inserção das
TIC’s nas atividades escolares, é preciso construir saberes que ultrapassem o uso técnico
desses recursos e se busque a aprendizagem por meio deles.
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DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE: O USO DAS TECNOLOGIAS E UMA
NOVA PRAXIS
Nas últimas décadas várias transformações ocorreram no panorama da educação
brasileira e na profissão docente, nos levando a refletir sobre “ser professor” nos dias atuais e
as implicações que a profissão tem encontrado na sociedade contemporânea. Muitas dessas
discussões se esbarram em concepções de trabalho exercido pelo docente, que são
relacionadas à perspectiva tradicional da sua formação. Segundo Gadotti (2003), ser professor
nos dias atuais, não é mais fácil, nem mais difícil do que nas décadas passadas, é apenas
diferente.
Ser professor na contemporaneidade exige desses profissionais viver as mudanças
influenciadas pela globalização, que através das tecnologias da comunicação e informação,
rompe a ideia de tempo e espaço no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e do próprio
docente. Nessa nova perspectiva de aquisição cognitiva, o professor deixa o seu papel de
“lecionador”, como afirma Gadotti (2003), para ser o organizador da aprendizagem e do
conhecimento.
Para esta nova postura docente, não há mais espaço para um modelo educacional
passivo, baseado na simples transmissão de conhecimentos, pois, como afirma Freire (2009),
o professor não deve transferir o seu conhecimento como um dono das verdades absolutas e
inquestionáveis, mas criar possibilidades para que o aluno construa e desenvolva seu próprio
conhecimento.
Na pedagogia tradicional, o professor sempre foi considerado o detentor de todo
conhecimento e o único indivíduo capaz de depositar em “recipientes vazios”, como os alunos
eram vistos, as informações que julgava importante serem ensinadas. Este pensamento
errôneo naturalizado ao longo dos anos pelos docentes foi perdendo espaço, principalmente
nos últimos anos, em que os alunos, principalmente a partir do acesso às TIC’s, chegam às
escolas cada vez mais dotados de conhecimentos e informações disponíveis na sociedade.
Definidos como “nativos digitais”77 esses alunos que nasceram em uma época em que
as tecnologias digitais estão presentes em vários segmentos da sociedade, apresentam maiores
facilidades em manuseá-las, muitas vezes melhor do que os próprios docentes.
A integração e o domínio das tecnologias nas escolas é um processo gradual e longo que
necessita superar inicialmente os “receios” dos professores a respeito dessas ferramentas. Para
77
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Libâneo (2011), as práticas docentes sofrem um grande impacto ao receber as TIC’s,
causando uma reviravolta nos modos tradicionais de ensinar. Essas tecnologias contribuem
para trazer efeitos cognitivos relevantes ao ensino/aprendizagem. No entanto, elas não agem
de forma isolada. Segundo Kenski (2012):
É preciso considerar que as tecnologias – sejam elas novas (como o computador e a
internet) ou velhas (como o giz e a lousa) – condicionam os princípios, a
organização e as práticas educativas e impõem profundas mudanças na maneira de
organizar os conteúdos a serem ensinados, as formas como serão trabalhadas e
acessadas as fontes de informação, e os modos, individuais e coletivos, como irão
ocorrer as aprendizagens. (KENSKI, 2012, p. 76)

As transformações ocorridas no trabalho docente, frente ao uso das TIC’s na educação,
incluem também o pensar em um novo fundamento para o ensino, com a perspectiva de que
essas tecnologias não sejam vistas apenas como um modismo, mas que contemple a visão
inovadora gerando possibilidades comunicativa e informativa capazes de contribuir de forma
qualitativa nos processos educacionais atuais. Lévy (1993) destaca que através dessas
tecnologias estamos vivendo uma redistribuição da configuração do saber que havia se
consolidado.
É importante compreender que a inclusão de novas técnicas ao ensino demanda
perspectivas diferenciadas, que incidem em pressupostos que leva o docente a repensar a
forma de fazer e praticar a educação. É incumbido a este profissional realizar as mudanças nas
concepções de ensino, geradas a partir de reflexões e análises a respeito de que tipo de
educação se deseja atingir com o uso ou não das tecnologias. Para Moran (2000):
Não se trata de dar receitas, porque as situações são muito diversificadas. É
importante que cada docente encontre sua maneira de sentir-se bem, comunicar-se
bem, ensinar bem, ajudar os alunos a aprender melhor. É importante diversificar as
formas de dar aula, de realizar atividades, de avaliar. (MORA, 2000, p. 32)

A reflexão critica sobre o processo educativo e sobre o uso das tecnologias é um fator
importante para formação docente, pois a partir desses pressupostos o professor elabora
propostas curriculares que inclua o aluno ao contexto social tecnológico, além de construir
uma nova práxis sem descartar totalmente as práticas habituais. Afinal de contas, nem todas
as práticas de ensino acontecem por meio das tecnologias atuais, e nem todo conteúdo
tecnológico é voltado para educação. Como afirma Gadotti “o professor, para o exercício das
suas funções não depende exclusivamente da tecnologia” (2003, p. 41). Por isso, é necessário
criar um equilíbrio, associar, aproveitar o que é relevante para então integrar as tecnologias ao
processo educativo.
Para Papert (1994), a mesma revolução tecnológica que desencadeou uma forte
necessidade de um aprendizado melhor também gera meios para adotar práticas eficientes.
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Essas tecnologias que vão desde a televisão e vão além dos computadores, abrem
possibilidades para que essas práticas melhorem a qualidade do ambiente de aprendizagem.
À medida que as TIC’s ganham espaço nas escolas, o docente depara-se diante de novas
possibilidades de acesso à informação e novas abordagens de conteúdos, podendo quebrar as
amarras das tarefas repetitivas e aprofundar-se nos aspectos importantes para o
desenvolvimento da aprendizagem. Para Perrenoud (2000):
Os professores que sabem o que as novidades tecnológicas aportam, bem como seus
perigos e limites, podem decidir, com conhecimento de causa, dar-lhes um amplo
espaço em sua classe, ou utilizá-las de forma marginal. Neste último caso, não será
por ignorância, mas porque pesaram prós e contras, depois julgaram que não valia a
pena, dado o nível de seus alunos, da disciplina considerada e do estado das
tecnologias. (PERRENOUD, 2000, p. 135).

Cabe ao professor avaliar se é eficaz ensinar matemática, português ou qualquer outro
tipo de disciplina básica, por meio dos métodos habituais ou deverá investir horas do seu
tempo em pesquisar programas, vídeos, ou qualquer recurso tecnológico que julgue adequado
empregar em atividades didáticas.
Se as literaturas apontam com clareza a importância da formação continuada para
preparação adequada dos docentes para o uso das TIC’s, é importante compreender que não se
pode impor aos professores tal formação sem oferecer-lhes uma boa remuneração,
disponibilizar-lhes tempo e apresentar as tecnologias necessárias para sua realização. As
mudanças nas atitudes docentes devem vir acompanhadas de uma reformulação dos processos
educacionais, pois, mudar o docente para atuar com o mesmo esquema profissional, nas
mesmas instituições de ensino deficitárias em diversos aspectos, com um grande número de
alunos e mínima disponibilidade de tecnologia, é o mesmo que desejar que toda a proposta de
mudanças e de melhorias da qualidade da educação fracasse (KENSKI, 2010).
Intervir na formação de qualidade e no desenvolvimento profissional docente significa
torná-lo um investidor da sua própria carreira, além de contribuir também nas transformações
qualitativas que ocorrerá nas escolas e no desenvolvimento do aluno.
CONCLUSÕES
Mediante os avanços tecnológicos e o desenvolvimento da sociedade perante isso, é
necessário destacar a importância de incorporar as tecnologias da informação e comunicação
por parte das escolas e dos professores, mas também a necessidade de uma perspectiva crítica
acerca das práticas didáticas eventuais, buscando superar o paradigma da oralidade e da
escrita, através de novas possibilidades, valorizando aspectos como os sons, as animações, as
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imagens, a interatividade, explorando outros meios e atendendo as novas demandas
educacionais.
A adaptação das escolas a uma nova forma de viabilizar o saber através das TIC’s não é
uma tarefa fácil. Tal adaptação não ocorrerá da noite para o dia, principalmente se pensarmos
como a educação ainda é extremamente conservadora. Tecnologia e escola, talvez ainda
apresentem discursos conflituosos, mas podem trabalhar em conjunto para que promova um
processo educativo contextualizado, motivando os alunos à medida que novas possibilidades e
novos espaços se abrem e ele deixa de ser sujeito passivo da sua educação e passa a apresentar
autonomia nela.
Ao tratar das questões sobre a utilização das tecnologias nas escolas é fundamental
considerar um aspecto importante evidenciado a partir da pesquisa: o uso das tecnologias não
depende apenas dos professores, ela depende dos alunos, da disciplina e das circunstâncias em
que está incluída. Além de envolver as políticas da instituição de ensino e os investimentos
em equipamentos e no direcionamento do planejamento pedagógico para lidar com esses
recursos tecnológicos.
Mediante tais perspectivas é possível perceber que não existem modelos definidos ou
pré-definidos, nem receitas prontas para o uso das TIC’s nos processos de ensino e
aprendizagem. Existe, no entanto, um conjunto de interesses entre as instituições de ensino e
os professores que aos poucos vão se conscientizando que a tecnologia é um meio para obter e
disseminar o conhecimento e assim vão moldando seus procedimentos metodológicos e
adaptando-se a nova realidade.
A relação entre os professores e a inserção dessas tecnologias necessita ocorrer ainda na
formação inicial, para que os futuros docentes não apresentem dificuldades em realizar
atividades com esses recursos em suas práticas educativas.
É pertinente perceber que é um equívoco pensar que o processo de ensinoaprendizagem se dará de forma qualitativa apenas se contar com o uso das tecnologias. Para
obter sucesso nos processos educativos, com ou sem as tecnologias, deve-se considerar as
relações estabelecidas entre professor e o aluno e a comunicação entre ambos. Mais
importante do que a pura utilização das TIC’s é a postura pedagógica docente.
É importante que haja uma capacitação docente, que proporcione uma conscientização e
reflexão sobre o seu papel nas transformações sociais e educacionais para a utilização das
tecnologias, cuidando também para que esses recursos não fiquem restritos a dimensões
alienantes e restritas. Para propor mudanças na prática pedagógica não basta trocar os
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recursos antigos pelos mais atuais. É preciso renovar o ensino e compreender que as
tecnologias são novas possibilidades para um novo paradigma da educação.
A tecnologia pode apresentar aspectos assustadores ao impor mudanças e novos estilos
de vida, mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar libertadora ao proporcionar que o indivíduo
desenvolva suas potencialidades e construa seu próprio conhecimento.
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RESUMO:O presente artigo discute de que maneiras as fugas passaram a representar
momento de resistência escrava no Recife da década de 1880. Determinar o momento em que
os cativos perceberam que abandonar os engenhos poderia se transformar em ocasiões de
negociação com seus senhores é fundamental para compreender de que maneira se davam as
conversas e acordos por melhores condições de vida e trabalho. É através da análise do Diário
de Pernambuco, um dos principais jornais da época, que estabelecem-se as conexões e
análises neste artigo observadas.
Palavras–chave: escravos, jornais, negociação

ESCAPES AS SLAVE RESISTENCE IN RECIFE DURING 1880 YEAR
ABSTRACT: This paper discusses about the way how escapes represent moments of slave
resistence in Recife during the 1880 year. To determinate the moment when the slaves
realized that run away from the farms might be an opportunity of negotiation with their
owners is fundamental to understand how the agreement for best life and work conditions had
happened. It is by analyzing one of the main newspapers of that time, Diário de Pernambuco,
that we established connections and analysis observed in this article.
KEYWORDS: negotiation, newspapers, slavery
INTRODUÇÃO
Em 1872, o Município de Recife tinha, segundo o Recenseamento do Império, uma
população escravizada de 15.186 pessoas, para uma população total que já alcançava 101.535
habitantes. As chamadas freguesias centrais (Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista)
possuíam, juntas, 6.876 pessoas escravizadas, dos quais 3.428 homens e 3.448 mulheres.
Recife e São José eram freguesias com maior presença masculina escrava, em virtude das
atividades portuárias, atividades de carga e descarga de produtos, respectivamente 578
homens para cada 384 mulheres escravizadas e 634 para cada 317. Já Santo Antônio e Boa
Vista apresentavam maior presença feminina entre os escravizados: as mulheres eram 1.061
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na primeira e 1.686 na segunda, enquanto os homens escravizados chegavam respectivamente
aos números de 985 e 1.231.78 Provavelmente atividades domésticas e do chamado pequeno
comércio urbano absorviam a maior parte da população escrava feminina. Este artigo pretende
investigar esta parcela da população sob a perspectiva da História Social. Quem eram estes
escravizados? Havia sinais de resistência escrava na última década da escravidão legal?
Os estudos sobre escravidão urbana, a Abolição e o Pós-Abolição, desde os anos 1980,
avançaram muito no Brasil. Estudos de João José Reis, Eduardo Silva, entre outros, já nos
anos 1980 e 1990, tematizaram a resistência escrava. A escravidão nas cidades, as fugas
escravas dentro do meio urbano, seus significados, as lutas jurídicas entre escravizados e
senhores (ações de liberdade), os significados da Lei do Ventre Livre (1871), a agência dos
escravizados no processo mesmo de sua libertação começaram a ser investigados com uma
ida cada vez mais intensa aos arquivos (REIS; SILVA: 1989).
O artigo, portanto, pretende contribuir para o debate historiográfico. É preciso discutir
mais como, nas últimas décadas da escravidão, senhores e escravizados vivenciaram
processos legais, fugas, violências, negociações.
MATERIAL E MÉTODOS
A História Social da escravidão no Brasil surgiu e se fortaleceu sob a influência do
historiador inglês Edward Palmer Thompson. Os seus estudos, produzidos nos anos 1960 e
1970, repercutiram no Brasil na década seguinte. É muito provável que, sem as contribuições
de Thompson, a escravidão e as experiências negras continuassem a ser analisadas sob o
prisma senhorial. Após Thompson, começa-se a estudar as experiências negras a partir dos
próprios escravizados, dos negros livres e libertos. Abordagens sobre os diversos tipos de
resistência escrava, as diversas formas de negociação e de conflito tornaram-se possíveis
(REIS, SILVA: 1989), e conceitos como paternalismo e experiência passaram a compor o
vocabulário teórico necessário a analisar a relação entre escravizados e a classe senhorial no
Brasil (LARA: 1995, pp. 43-57). É preciso, portanto, continuar a explorar as experiências de
escravos e libertos na cidade do Recife na década de 1880.
Em relação à sistemática de análise de periódicos e anúncios de fuga, vemos como
Gilberto Freyre é o precursor nesse tipo de análise. Conforme observado por Freyre, em tais
anúncios podemos observar cenas quase visíveis do cotidiano escravista. É, portanto, através
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Ver Recenseamento Geral do Império de 1872. Diretoria Geral de Estatística, Recenseamento Geral
do Império de 1872. Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger/Tip. Commercial, 1876, 12 volumes, p. 214 e 215.
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da leitura do Diário de Pernambuco, um dos principais periódicos da época, que analisaremos
os anúncios de fuga no Recife de 1880. É também nos estudos de João José Reis, Eduardo
Silva e Ronaldo Lima Cruz, principalmente, que iremos nos ater.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A História Social aborda como sujeitos de pesquisa as classes menos favorecidas da
sociedade, revelando amplos laços sociais que antes passavam despercebidos. Edward Palmer
Thompson foi um dos pioneiros na abordagem de camponeses e operários79. É baseado nesses
estudose nesse fundo de pesquisa, que embasamos nossos objetivos.
A comunicação entre os senhores e escravos foi importante para que os últimos
conseguissem determinada autonomia, ainda que muito sutil. Como havia poucos escravos
que sabiam ler e escrever, temos poucas fontes escritas exclusivamente por eles, e aquelas
existentes devem ser minuciosamente analisadas. É, em maior parte, nas cartas de alforria que
conseguimos compreender a relação escravo-senhor, já que muitas destas eram fruto de uma
negociação cotidiana. Além disso, compreendemos que as fugas eram “unidades básicas de
resistência no sistema escravista”, “um desafio radical, um ataque frontal e deliberado ao
direito de propriedade” (REIS, SILVA: 1989, p. 62).
Analisamos também a diferença entre as fugas-reivindicatórias, fugas-rompimento e
insurreições. As fugas-reivindicatórias faziam parte da negociação entre senhores e escravos,
e, na grande maioria das vezes, foram caracterizadas por serem fugas individuais e de pouca
duração, por causa de punições injustas, ou seja, eram momentos para que o escravo
“esfriasse a cabeça”. Já as fugas-rompimento e as insurreições tinham como particularidades a
fuga coletiva, principalmente por causa de acordos acertados anteriormente entre escravos e
senhores. É interessante destacar o conceito de “paradigma ideológico colonial”, ou seja, “a
própria sociedade escravista, sua forma de ser e estar, sua percepção da realidade, seus
valores” (REIS; SILVA: 1989, p.66). A quebra desse paradigma facilita a comunicação e a
disseminação do ideal abolicionista entre os vários setores das sociedades urbanas,
principalmente. No tocante ao perfil dos escravos fugidos, podemos notar que a maioria são
aqueles que têm certo conhecimento de mundo, os crioulos e mulatos, sendo a descrição de
suas qualidades físicas e psicológicas uma das características da representação dos fugitivos
pelos jornais da época.
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Ver THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. São Paulo: Paz e Terra, 1963.
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Figura 1. Anúncio de fuga da escrava Victorina. University of Florida Digital Collection
(UFDC), 2016.

Na Figura 180, recorte do Diário de Pernambuco, dia 20 de janeiro de 1880, na página
5, vemos um anúncio de fuga da escrava Victorina. Podemos analisar a descrição que o
escritor do anúncio dá à escrava, “crioula, de boa estatura, com falta de um dente na frente
(...) tem o andar apressado”, características físicas que serão facilmente identificadas, ainda
que a escrava não tenha a “saia de quadrinhos preto, já desbotada, palitót de cassa branca com
rendas na frente”.

Figura 2. Anúncio de fuga. University of Florida Digital Collection (UFDC), 2016.
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Disponível em: <http://ufdc.ufl.edu/AA00011611/15586/5j>. Acesso em 16 de fevereiro de 2016.

Artigos

Ciências Humanas

13689

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Figura 3. Anúncio de fuga. University of Florida Collection (UDC), 2016.

Na Figura 281 e na Figura 382, publicados no Diário de Pernambuco em 5 de janeiro de
1880 e em 22 de janeiro de 1880, respectivamente, vemos dois anúncios de fuga. É comum
aos dois anúncios a riqueza de descrição física dos fugitivos, a recompensa a quem encontrálos e a falta de justificativas da fuga. Esta última semelhança, não só nestes dois casos, mas
também nos outros recortes pesquisados, nos mostra que, ao indicar a fuga de um escravo, o
próprio senhor se identificava, ainda que não claramente, o que nos indica que era necessária
essa apresentação para que o escravo, assim que achado, fosse mais rápida e facilmente
entregue ao seu dono. Tais anúncios evidenciam a falência do poder do senhor sobre o
controle dos cativos, já que, em algumas ocasiões, não queriam a continuar a trabalhar para
ele.
A mudança de fazenda, por causa de acordos entre os próprios senhores, e o tráfico
interprovincial, ainda que mais observados nos anos finais da escravidão legal, eram fatores
de grande insatisfação e resistência entre os escravos, uma vez que estes já contavam com
laços de amizade e família nas fazendas em que trabalhavam. Tal resistência, além da
“adesão maior de indivíduos ao movimento abolicionista, e as sucessivas leis abolicionistas”
(CRUZ: 2012, p. 21) eram fatores responsáveis por abalar a estrutura escravista entre 18701880. Entretanto, a negociação dos escravos com seus senhores era uma solução para almejar
espaços de autonomia e liberdade, ainda que exigisse “habilidade para propor, astúcia para
conquistar a confiança do senhor e, agilidade para tomar decisões que nem sempre poderiam
ser revestidas de resultados no mínimo vantajosos” (CRUZ: 2012,p. 21). Quando tais
81
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Disponível em: <http://ufdc.ufl.edu/AA00011611/15840/5j>. Acesso em 18 de fevereiro de 2016.
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negociações não eram resolvidas no molde esperado pelos cativos, recorriam eles à fuga para
os quilombos ou, até mesmo, a tentativa de assassinato de seus senhores, na medida última
para a barganha de melhores condições de vida.
É por meio das fugas que os escravos formam redes de conhecidos para ajuda mútua –
às vezes, prestando serviços para aqueles que os acolhessem- além de poder permanecer, e até
trabalhar, no espaço urbano amparados pelo anonimato, sem a diferenciação entre livre,
liberto ou cativo. São essas relações sociais formadas que, mais adiante, serão usadas para
reivindicar direitos e denunciar abusos por parte dos senhores. Já em relação às condições
rurais para o encontro e fuga dos cativos, Cruz destaca que
existia a penumbra da noite que favorecia fugitivos que desejassem rever suas
famílias, e escravos de fazendas distintas para que pudessem se encontrar e namorar,
além das festividades religiosas que contribuíam para afluência de muitas pessoas
das fazendas para o centro da vila. Nesses momentos existia viabilidade para que as
pessoas colocassem seus planos em ação. (CRUZ: 2012, p.24)

CONCLUSÕES

Até a década de 1980, a escravidão e seu contexto e consequências eram analisadas
sob a perspectiva dos senhores. Foi somente com a repercussão dos estudos de História Social
do historiador inglês Edward Thompson que o assunto começou a ser analisado por outra
compreensão. Dessa maneira, a História Social busca considerar outros ângulos para os
sujeitos de pesquisa outrora ignorados pela historiografia.
Através dos recortes analisados, entendemos que fugir era o método básico de
resistência dos escravos no sistema escravista. O fato de um cativo fugir e abandonar seu
trabalho é “um desafio radical, um ataque frontal e deliberado ao direito de propriedade”83,
delimitando, dessa maneira limites de dominação e um espaço para a possível negociação na
relação senhor-escravo.
Como já discutido, o sistema escravocrata passa a demonstrar sinais de exaustão com
o avanço e maior aceitação dos ideais abolicionistas, principalmente pelas camadas mais
pobres da população. Tendo contato ou não com essas ideias, os cativos passam a reivindicar
por melhores condições de trabalho, e vêem nas fugas uma oportunidade para esses acordos,
isso quando a conversa não se faz eficaz.
Por fim, entendemos que a atual leitura, interpretação e compreensão dos textos
escritos pelos senhores e pela elite da época em relação aos escravos e escravas, aliado ao
83

Ver SILVA, E.; REIS, J. J.. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989, p. 62.
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conhecimento do contexto histórico e do embasamento teórico proporcionado por autores
atuais, nos dá outra visão dos mesmos sujeitos, no caso, os cativos. A análise dos mesmos
textos, mas de um ângulo de entendimento diferente, nos proporciona novos conhecimentos e
entendimentos em relação aos escravos, personagens outrora ignorados por estudos anteriores
à História Social. Dessa maneira, aliamo-nos ao objetivo desta, de compreender e
problematizar as táticas e os tipos de resistência escrava.
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GEOGRAFIA E PRAXIS: O LUGAR DO TRABALHO DE CAMPO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
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RESUMO: O presente trabalho busca partir das reflexões teóricas atuais sobre a pesquisa de
campo na geografia - tais reflexões ainda se encontram voltaras em sua maioria à apreciação e
uso desta ferramenta no ensino superior, para discutir a aplicação do trabalho de campo na
educação básica, especialmente no ensino médio. Ferramenta tradicional entre geógrafos e
professores, a pesquisa de campo tem a nobre missão de colocar o pesquisador/estudante em
contato direto com a realidade concreta estudada e, muitas vezes, com o seu próprio objeto de
estudo, quando o mesmo se encontra inserido nos arranjos do espaço geográfico.
PALAVRAS-CHAVE:, Ensino de Geografia, Epistemologia da Geografia, Trabalho de
campo.

GEOGRAPHY AND PRAXIS: FIELDWORK PLACE IN BASIC EDUCATION

ABSTRACT: This text search from the current theoretical reflections on fieldwork in
geography - such reflections are still turn again mostly for consideration and use of this tool in
higher education, to discuss the implementation of field work in basic education, especially in
high school. traditional tool between geographers and teachers, fieldwork has the noble
mission of putting the researcher / student in direct contact with the concrete reality studied
and often with its own object of study, when it is inserted in the arrangements of the
geographic space.
KEYWORDS: Fieldwork, Geography Epistemology, Geography Teaching.

INTRODUÇÃO
O trabalho de campo é uma ferramenta de investigação científica e, ao mesmo tempo,
de ensino, já consagrada em diversas áreas da ciência moderna. Na Geografia, disciplina onde
as questões relacionadas ao espaço, a paisagem, ao lugar, bem como as relações entre
sociedade e natureza encontram-se no centro das suas preocupações, está ferramenta atingiu
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um patamar respeitável, apesar de ter sua concepção epistemológica oscilando de essencial à
desnecessária, dependendo da corrente de pensamento hegemônica ao longo do
desenvolvimento da ciência geográfica. Nesse sentido, trabalho do geógrafo (transcrever,
representar, planejar, analisar o espaço) quase sempre requer a ida à campo.
Concordamos com SERPA (2006) quando o mesmo defende que o debate sobre o
trabalho de campo tem suas especificidades epistemológicas na Geografia e se apresenta
como uma ferramenta com potencial catalizador de debates em torno de questões disciplinares
teórico - metodológicas fundamentais, como o problema do recorte geográfico de análise dos
fenômenos (escala geográfica de análise), a superação das dicotomias entre a geografia
humana e a geografia física ou entre os excessos teóricos versus os abusos empíricos.
Há ainda, segundo o mesmo autor, no debate sobre trabalho de campo, a oportunidade
de se refletir sobre a indissociabilidade entre teoria e método, questão que recorrentemente
deve ser enfrentada pela Ciência.
BAITZ (2006) chama atenção para outra superação necessária no contexto do trabalho
de campo em geografia: a da dicotômica separação entre sujeito e objeto, tanto no processo de
ensino, quando no de produção do conhecimento, sendo que no campo, deveríamos ter um
“pesquisador implicado”, consciente de seu lugar de imersão no objeto estudado.
É no sentido de ampliar essas discussões, bem como de analisar, num segundo
momento, as percepções dos sujeitos envolvidos no processo de ensinoapredizagem a partir
do uso do trabalho de campo na educação básica, que este texto se apresenta.
No ensino médio, o sujeito, ainda que em processo de formação teórica, encontra-se
muitas vezes liberto de vícios, dogmas e engessamentos acadêmicos que podem proporcionar
experiências e resultados específicos e distintos dos esperados em outras categorias de ensino.
Trata-se, desta forma, de um exercício de amadurecimento teórico no campo da
epistemologia da Geografia, indo ao encontro das correntes mais recentes desta disciplina que
buscam superar a tradicional dicotomia entre os campos de estudos ambientais e humanos e,
ao mesmo tempo, um exercício de práxis pedagógica, no sentido de amadurecer a relação
entre ensino e pesquisa na educação básica, especialmente no ensino médio, através de uma
ferramenta razoavelmente consolidada na Geografia brasileira no nível superior que tem
enorme potencial de aplicação em outros esferas do sistema de ensino.
Diante de todo esse contexto teórico, a Visita a Campo para acompanhamento das
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turmas de 3º Ano ao município de Canudos-BA, como parte do projeto de extensão Os
Sertões, de caráter multidisciplinar e também pedagógico, operacionalizado no Campus
Camaçari desde o ano de 2013 (projeto onde a disciplina de Geografia encontra-se incluída),
tornou-se uma oportunidade de aprimorar esses conhecimentos numa busca constante de
dialogo entre teoria e prática.
Objetivos:
Este artigo tem como intenção contribuir para o enriquecimento das discussões
epistemológicas referentes ao trabalho de campo enquanto ferramenta de pesquisa-ensino para
a Geografia na educação básica brasileira, evidenciando a importância do trabalho de campo
enquanto canal de diálogo (s), tanto intra-disciplinar, apresentando-se enquanto potencial para
superação da dicotomia entre "as Geografias" (Física e Humana), quanto extra-disciplinar,
enquanto prática de pesquisa-ensino multidisciplinar e até mesmo interdisciplinar. Além
disso, apresentar alguns resultados de caráter provisório dos trabalhos já realizados no projeto
de pesquisa “Geografia e práxis: o lugar do trabalho de campo na educação básica”,
coordenado pelo professor Cledson Mesquita Santos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Pode-se dividir as técnicas de pesquisa em duas etapas quase que concomitantes:
A pesquisa indireta, com Levantamento de dados bibliográficos, documentais e
cartográficos, objetivando caracterizar o estado da arte das discussões sobre trabalho de
campo na educação básica, bem como o aperfeiçoamento da base teórico-conceitual. Além da
pesquisa direta não-participante, realizada ao longo da Visita técnica ao município de
Canudos- BA, como parte do projeto de extensão Os Sertões, de caráter multidisciplinar e
também pedagógico, operacionalizado no Campus Camaçari desde o ano de 2013, onde a
disciplina de Geografia encontra-se incluída. Ao longo da atividade de campo foram
realizadas observações gerais, bem como aplicação de questionários objetivos visando a
criação os uma base de dados estatística síntese das opiniões e percepções dos estudantes
sobre a ferramenta de pesquisa-ensino implementada.
Etapas desenvolvidas:
Nesse sentido, no contexto do projeto de pesquisa supracitado, o presente trabalho
apresentará resultados parciais obtidos com a aplicação dos questionários aos estudantes e de
observações realizadas ao longo da referida visita técnica, realizada entre os dias 03 e 05 de
maio do ano de 2016, com os estudantes das turmas de 3º ano dos cursos técnicos da
modalidade integrados oferecidos pelo Campus Camaçari.
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Foram aplicados 59 questionários com perguntas de múltipla escolha e resposta
objetiva, visando ilustrar parte da percepção desses educandos diante da experiência do
trabalho de campo com demandas multidisciplinares, envolvendo artes e expressão corporal
(Educação Física), linguagem e literatura (Língua Portuguesa), identidade e fotografia
(Filosofia), bem como analise do espaço geográfico Geografia). Destarte e como mencionado
acima, a concomitante tarefa de amadurecimento teórico continua, como exercício constante
de aprimoramento de todo envolvendo todo este processo.

RESULTADOS
Diante das limitações de espaço, optamos por apresentar alguns dados extraídos a
partir da aplicação dos questionários sintetizados na tabela que segue, apesar de acreditarmos
que a ilustração gráfica seria a mais ideal.
Percebe-se que os estudantes, de uma maneira geral, reconhecem firmemente a
importância da visita técnica/ trabalho de campo enquanto ferramenta de ensino, destacando a
experiência com técnicas de pesquisa e a possibilidade de inter-relacionar conhecimentos e
habilidades de diferentes disciplinas.
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Tabela 1: Síntese dos dados coletados na Visita técnica a Canudos – BA, 2016. Porcentagens
calculadas a partir do número livre de marcações feitas pelos entrevistados. SANTOS &
OLIVEIRA, 2016.

SIM
NÃO

Questionário Estuadantil - Trabalho de Campo
Você acredita que o trabalho de campo é uma ferramenta importante para a Geografia?
SIM
100%
NÃO
0%
O trabalho de campo é uma ferramenta de ensinoapredizagem importante para o Ensino Médio?

SIM
NÃO

SIM
NÃO

98,30%
1,70%

Que características do trabalho de campo mais contribuiram para o aprendizado na disciplina?
1° CONTATO DIRETO COM OS OBJETOS ESTUDADOS
1°
66,10%
2° A POSSIBILIDADE DE INTERAÇÃO COM A POPULAÇÃO LOCAL
2°
18,60%
3° A POSSIBILIDADE DE INTERRELACIONAR CONTEÚDOS DE DIFERENTES D3°
11,60%
4° A OPORTUNIDADE DE SAIR DA ROTINA DA SALA DE AULA
4°
23,70%
O trabalho de campo, em sua opinião, resume-se a turismo ou passeio?
SIM
NÃO

SIM
NÃO

91,50%
8,50%

Quais os pré requisitos necessários para um pesquisador/ estudante na pesquisa de campo?
1° PESQUISA PRÉVIA SOBRE O LOCAL A SER VISITADO
1°
57,60%
2° ESTABELECIMENTO DE OBJETIVO (S)
2°
18,60%
3° CONHECIMENTO DO QUE CONSISTE O TRABALHO DE CAMPO
3°
23,00%
4° MOTIVAÇÃO PARA QUE TODAS AS TAREFAS SEJAM CUMPRIDAS
4°
11,60%
A visita técnica à Canudos possibilitou aprofundar quais aspectos do espaço geográfico?
1° ASPECTOS NATURAIS
1°
2° ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
2°
3° ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS
3°
4° TODOS OS ASPECTOS DE MANEIRA GERAL
4°

6,70%
1,60%
5,08%
83,00%

CONCLUSÕES
Essas informações, ainda que iniciais e carentes de maior tratamento, demonstram que
existe uma demanda importante para o desenvolvimento destas experiências no ensino médio,
com forte potencial para o aprimoramento de habilidades e conhecimentos importantes para
os estudantes. É importante ressaltar também o grande número de estudantes que reconhecem
a necessidade do preparo teórico para a atividade de campo, como a realização de pesquisas
prévias e o estabelecimento de objetivos e metas, demonstrando que houve de fato apreensão
de saberes relacionados às técnicas de pesquisa.
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É certo que o trabalho de campo é antes de tudo, uma ferramenta de transposição de
conhecimentos, transpor barreiras entre a pesquisa, o ensino e a extensão, entre sujeitos e
objetos, entre docentes e discentes, entre a educação formal e os saberes populares, tanto para
a Geografia, quanto para a educação básica como um todo.
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RESUMO: A gestão institucional de portfólios de projetos é fundamental para o bom
desenvolvimento das instituições. A gestão de portfólios de projetos agrega um conjunto de
processos e procedimentos organizados por meio de métodos para a ligação entre a estratégia
institucional e as operações da organização. Esta pesquisa teve o objetivo de desenvolver
solução integrada para o gerenciamento de portfólio de projetos de uma instituição científica,
tecnológica e de inovação. Para o desenvolvimento da solução, foi seguida a seguinte
sistemática: (1) mapeamento dos fatores estratégicos que influenciam sobre o gerenciamento
do portfólio; (2) mapeamento dos processos em nível tático, como a sistemática de avaliação
e alocação de recursos em projetos; (3) desenho de estrutura analítica para gerenciamento de
projetos que subsidie o acompanhamento e controle de indicadores táticos e estratégicos da
instituição; (4) busca de soluções livres que contemplem os elementos demandados; (5) teste
da solução; (6) validação do sistema de gerenciamento de portfólios. O desenvolvimento da
solução proporcionou a automação e organização eficiente e eficaz das sistemáticas
envolvidas no gerenciamento de portfólios de projetos, com a geração de informações para
alimentação de sistema de indicadores institucionais, contribuindo para ações de transparência
pública.
Palavras–chave: gestão, organização administrativa, institutos federais.

PORTFOLIO PROJECT MANAGEMENT IN A INNOVATION,
TECHNOLOGICAL
AND
SCIENTIFIC
INSTITUTION
OF
PROFESSIONAL EDUCATION FIELD
ABSTRACT: Portfolio Project Management (PPM) is crucial to organizational development.
PPM clustering a set of processes and procediments that contributes to link the organizational
strategy and institutional operations. This applied research aimed develops an integrated
solution for portfolio project management in a innovation, technological and scientific
institution. To develop the solution, was followed this methodology: (1) mapping of
strategically criteria that influences de institutional PPM in research; (2) mapping of tactical
criteria and its conditionings; (3) design of analytical structure to project management in
research conditionings; (6) search for free software that comply with institutional necessity;
(5) system validation and; (6) system test. The development of the solution generates
processes automation and an efficient organization in PPM applied to research administration.
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The solution also generate structured data to feed institucional board of indicators,
contributing to public transparency.
KEYWORDS: management, administrative organization, federal institutes.
INTRODUÇÃO
A gestão institucional de portfólios de projetos é fundamental para o bom
desenvolvimento das instituições. A gestão de portfólios de projetos agrega um conjunto de
processos e procedimentos organizados por meio de métodos para a ligação entre a estratégia
institucional e as operações da organização (SANTOS e CAMPANARIO, 2012). Falhas no
gerenciamento de portfólios de projetos são considerados como um dos principais entraves ao
estabelecimento

das

decisões

de

executivos

(CASTRO

e

CARVALHO,

2010).

Complementarmente, Carvalho, Lopes e Marzagão (2013) pontuam que a necessidade de
priorização de projetos devido à escassez de recursos enfatiza a importância desse tipo de
gestão.
Estabelecida a importância da gestão do portfólio de projetos para as organizações, cabe
a colocação de que a gestão de projetos de natureza científica e tecnológica envolve
peculiaridades, sobretudo pelo grau de incerteza desse tipo de empreendimento. Tal fato
realça a necessidade de uma gestão de portfólio de qualidade, observado o potencial de
impacto social de projetos em ciência, tecnologia e inovação, especialmente advindo da
interação entre instituições públicas de pesquisa e parceiros privados. Como apontou Furtado
(2005), a mudança de um modelo de science-push para outro baseado na dinâmica demandpull, tende a exigir das instituições de pesquisa controles exíguos de seus processos, tendo em
vista demandas por agilidade e transparência de parceiros no desenvolvimento científico e
tecnológico. Essa mudança, como enfatiza Antunes (2013), pode ser observada a partir do
caso de estabelecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(EMBRAPII) como elo entre pequenas e médias empresas e centros de pesquisa científica e
tecnológica de modo a induzir a geração de soluções para o fomento da inovação.
No contexto específico de uma instituição científica e tecnológica pública federal
brasileira, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), a importância deste
tipo de controle de portfólio de projetos tem contornos claros. A lei 11.892 de 2008 (BRASIL,
2008), determina como objetivos e finalidades dessas instituições, a realização de pesquisa
aplicada para o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e a disseminação desses
resultados para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais. Nesse sentido, como
instituições públicas de educação profissional e tecnológica que, dentre suas atribuições, deve
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desenvolver atividades de pesquisa aplicada, fica caracterizada sua natureza de Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTI). Segundo a lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004
(BRASIL, 2004), as ICTI incluem instituições da administração pública direta ou indireta que
realizem pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Desta forma, os IF’s
caracterizam-se como ICTI e, em busca de seus objetivos institucionais, devem buscar
parcerias, observada a mudança de paradigma como pontuado por Furtado (2005). Tal
mudança para o paradigma demand-pull no âmbito do desenvolvimento científico e
tecnológico enfatiza a necessidade de uma parametrização da gestão de portfólio de projetos
de pesquisa de ICTI como os IF’s que proporcionem condições adequadas no quadro de
relacionamentos interinstitucionais necessários.
O gerenciamento de portfólio de projetos envolve um conjunto de processos e
procedimentos organizados por meio de métodos que ligam diferentes níveis de planejamento
e operação organizacional. Conforme Castro e Carvalho (2010), uma representação
esquemática da gestão de portfólio de projetos pode ser realizada da seguinte forma:

Fonte: CASTRO, H. G.; CARVALHO, M. M. Gerenciamento do portfólio de projetos (PPM): estudos de caso.
In Produção, v. 20, n. 3, jul./set., p. 303-321, 2010.

Com base no exposto, esta pesquisa teve o objetivo de desenvolver solução ou solução
integrada por softwares para a gestão de portfólio de projetos de pesquisa científica e
tecnológica de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF).
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa realizada, visando aplicar um conjunto de conhecimentos disponíveis para o
alcance de um objetivo prático específico, destina-se a geração de um único produto ou a um
número limitado de produtos, operações, métodos ou sistemas. Desta forma, trata-se de uma
pesquisa aplicada (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ECONÔMICA E
DESENVOLVIMENTO, 2002). A solução investigada contemplou a gestão de todos os
processos envolvidos na gestão de portfólio de projetos, com a geração de informações e
processos automatizados que subsidiassem as ações dos níveis estratégico, tático e
operacional envolvidos na gestão do portfólio de projetos de pesquisa da organização.
Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos sucessivos: (1) mapeamento dos
fatores estratégicos para a gestão do portfólio (critérios de definição, normas da seleção dos
projetos e diretrizes para alocação de recursos) e seu condicionantes; (2) mapeamento dos
processos de nível tático (avaliação individual de projetos, seleção e priorização, controle do
portfólio e, alocação de recursos) e seu condicionantes; (3) desenho de estrutura analítica para
gerenciamento de projetos que subsidie o acompanhamento e controle de indicadores táticos e
estratégicos da instituição no tocante ao seu portfólio de pesquisas; (4) busca de soluções
livres que contemplem os elementos levantados nas fases anteriores, seja por programação de
nova solução ou por customização de solução existente que venha a atender as necessidades
institucionais; (5) testar a solução desenvolvida; (6) validar o sistema com dados reais da PróReitoria de Pesquisa e Inovação da instituição; (7) implementar o sistema.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento da solução integrou dois softwares livres que contemplaram
diferentes aspectos da gestão de portfólios de projetos: o sistema Open Journal Systems (OJS)
foi utilizado para a organização das fases de nível tático de avaliação individual de projetos,
seleção e priorização. A escolha da ferramenta se deu pelo fato dela possuir estrutura interna
para automação do processo de seleção dos projetos, com ferramentas que possibilitam a
coleta de informações (metadados) dos projetos, a automação na geração de formulários
online e a composição de banco de avaliadores. Com a estruturação de dados proporcionada
pela ferramenta, foi possível a identificação e sistematização de informações importantes para
a tomada de decisão de gestores e relacionamento com órgãos externos de fomento como o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que exige
periodicamente a renovação das quotas de bolsas de pesquisa concedidas por meio de
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relatório analítico com dados sobre os projetos de pesquisa da instituição, especialmente os
dados agregados de demanda de projetos por recursos financeiros. Ou seja, dados
relacionados com a etapa de seleção de projetos conforme critérios definidos em estratégia
institucional. O segundo software, denominado redmine, para gerenciamento de projetos, foi
utilizado para a organização das fases de nível operacional de controle sobre o gerenciamento
dos projetos (controle de portfólio) selecionados por meio do uso do OJS. Na fase do
gerenciamento do portfólio de projetos que o sistema agrega suas funcionalidades, foram
mapeadas as seguintes fases de controle em uma estrutura analítica: abertura,
desenvolvimento, conclusão do projeto e fechamento do controle. Cada uma das fases
mencionadas possui um conjunto de critérios de controle e desempenho associados que
auxiliam na tomada de decisão quanto ao andamento dos projetos e segundo a carteira a que
pertençam (edital) dentro de determinado programa de pesquisa. O sistema redmine auxilia
sobretudo para as atividades de alocação de recursos, de acordo com o cumprimento de
condicionantes de desempenho pelos projetos, como a entrega de relatórios e/ou
documentação técnica exigida, seus prazos e sua produção científica ou tecnológica associada.
Em todas as atividades das fases do gerenciamento do portfólio de projetos, são gerados
dados estruturados relacionados com a realimentação dos processos desenvolvidos no nível
estratégico do gerenciamento, tais como o desenvolvimento da estratégia de composição do
portfólio, de modo que a instituição cumpra seus objetivos estabelecidos na legislação
nacional relacionados ao desenvolvimento de pesquisas científica e tecnológicas.
A Tabela 1 apresenta os dados relacionados a cada nível de gestão do portfólio com
seus respectivos critérios para a geração da estrutura dos dados e demais condicionantes da
solução de gerenciamento do portfólio de projetos de pesquisa da instituição são
apresentados, de modo a ressaltar o atendimento das necessidades estratégicas, táticas e
operacionais da organização:
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Tabela 1. Esquema sinóptico com o relacionamento entre atividades, necessidades, fonte para
suprimento das necessidades e solução nos níveis estratégico, tático e operacional que
embasam a gestão do portfólio de projetos de pesquisa da instituição.
Gestão do Portfólio de Projetos de Pesquisa
Nível Estratégico

Nível Tático

(1)
Avaliação
individual de projetos;
(2)
Seleção
de
priorização de projetos;
(3)
Controle
de
portfólio;
(4)
Alocação
de
recursos.
Automação
de
Necessidades
processo, guarda e
recuperação
de
informações.
Fonte
para Termos de acordo de Editais de seleção de
contratos, projetos, regulações de
suprimento das metas,
plano
de programas de fomento à
necessidades
desenvolvimento
pesquisa.
institucional.
Ferramenta
de Ferramenta OJS que
Solução
apresentação gráfica contém sistema interno
de
dados
via para automação, guarda
importação de dados e
recuperação
de
estruturados (existente avaliação
de
na instituição).
manuscritos e anexos,
com composição de
banco de avaliadores,
designação e seleção
por critérios variados.
Atividades

(1) Desenvolvimento
da estratégia;
(2)
Definição
de
critérios;
(3) Classificação dos
projetos e;
(4) Definição dos
recursos.
Dados
estruturados
para
tomada
de
decisão.

Nível Operacional
(1) Controle sobre as
fases de gerenciamento
de
projetos
de
diferentes
carteiras
(editais) agrupados por
programas de fomento
à pesquisa.
Automação
de
processo, guarda e
recuperação
de
informações.
Fases e atividades de
estrutura analítica que
alinhe
todos
os
projetos.
Ferramenta
Redmine
que contém estrutura
customizável para a
definição de etapas e
critérios de recuperação
(busca) para todos os
projetos do portfólio.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento da solução conjunta integrada da junção do sistema OJS e do
software redmine, tendo em vista um objetivo específico de geração de um método integrado
de gestão, proporcionou a automação e organização eficiente e eficaz das sistemáticas
envolvidas no gerenciamento de portfólios de projetos de um Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF).
No âmbito do aperfeiçoamento organizacional gerado, conforme revisaram Santos e
Campanaria (2012), o estabelecimento da solução integrada resultante desta pesquisa,
proporcionando uma melhor organização nos processos e métodos de gerenciamento do
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portfólio de projetos, fortalece a integração entre os níveis estratégico e operacional da
instituição.
Os dados estruturados gerados pelo uso conjunto do sistema OJS e do software redmine
proporcionou a geração de informações em sistemas para publicação de indicadores
institucionais, contribuindo para ações de transparência pública.
A implementação da solução integrada favoreceu a profissionalização da gestão
institucional em uma organização pública de pesquisa, com a geração de indicadores claros
que subsidiem a tomada de decisão por gestores, pesquisadores institucionais, técnicos e
demais stakeholders, para um relacionamento produtivo com os demandantes de
conhecimento científico e tecnológico, sobretudo no contexto ressaltado por Furtado (2005),
de mudança do paradigma science push para o centrado em demand-pull.
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RESUMO: Atualmente as questões ambientais estão sendo discutidas em virtude da
necessidade de mudanças em relação à degradação do ambiente. Nesse sentindo a Educação
Ambiental deve ser trabalhada de forma integrada, contínua e permanente em todos os níveis
e modalidades de ensino, como previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Política
Nacional de Educação Ambiental – PNEA, os quais servem como subsídios para a prática
pedagógica. Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo voltar à atenção dos alunos
para temáticas relacionadas à preservação ambiental, reciclagem, e cidadania, em forma de
gincana, realizada com a comunidade escolar da E. E. E. F. M. Heitor Villa Lobos, localizada
no município Ariquemes, no Estado de Rondônia. Está foi dividida em 4 etapas, a primeira
contou do planejamento e divulgação dentro da comunidade, na segunda foi feito a
arrecadação de garrafas PETs e latinhas, na terceira realizou-se a confecção de objetos a partir
de material reciclável e por último a quarta etapa com diversas atividades para interação dos
alunos, está contou com: Quiz ecológico, desfile e corrida ecológica. A utilização da gincana
com a aplicação da atividade didática, mostra-se uma ferramenta de grande importância no
ensino da educação ambiental.
Palavras–chave: Educação Ambiental, Interdisciplinaridade, Reciclagem

ENVIRONMENTAL EDUCATION: EDUCATIONAL PRACTICE AT
SCHOOL HEITOR VILLA LOBOS
ABSTRACT: These days, environmental issues are being discussed in view of the need for
changes in relation to environmental degradation. This feeling environmental education
should be worked seamlessly, continuous and permanent at all levels and modalities of
education, as laid down in the national curriculum Parameters which serve as grants for
pedagogical practice. In this context, the present study aims to get back to the attention of the
students to topics related to environmental preservation, recycling, and citizenship, in the
form of a gymkhana with workshop, held with the school community of e. e. and f. m. Heitor
Villa Lobos, located in the municipality Ariquemes in Rondônia. It was developed a
scavenger hunt with the school community, is divided into 4 steps, first told the planning and
.dissemination within the community, on Monday was made the collection of bottles and
cans, PETs in the third the making of objects from the recyclable material and finally the
fourth step with various activities for students ' interaction, is featured: Eco-Quiz, parade and
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race. The use of the scavenger hunt with the application of didactic activity, shows whether a
tool of great importance in the teaching of environmental education.
KEYWORDS: Environmental Education, Interdiciplinariedade, Recycling
INTRODUÇÃO
Na Era Moderna, com o surgimento do processo de industrialização, o desenvolvimento
da sociedade capitalista e a explosão do crescimento populacional mudaram a configuração da
presença humana no planeta e de sua apropriação de recursos naturais (EL-DEIR et al., 2009).
Carvalho (2012), assim a forma e as proporções da relação do homem moderno com o
ambiente passaram a gerar problemas ambientais específicos.
As questões ambientais ganharam forte importância no fim dos anos 80, quando as
pessoas começaram a perceber, com mais criticidade, o quanto os recursos naturais estão
impactados devido à ação antrópica (MARODIN, 2004). De acordo Fonseca et al. (2014), é
de extrema necessidade que, para o ser humano coexistir com a natureza, ocorram mudanças
diretas e indiretas de filosofia de vida, de práticas no cotidiano mais sustentáveis e, buscando
preservar os recursos naturais ainda existentes para os presentes e futuras gerações.
A acelerada devastação dos recursos naturais do Planeta Terra compromete a
sustentabilidade da relação homem-natureza. Neste contexto, no que tange a resíduos sólidos,
adota-se o conceito dos 3R: Reduzir; Reutilizar; Reciclar, que servem para produzir mudanças
impeditivas da degradação ambiental. São alternativas de forma dinâmicas de despertar a
consciência quanto ao sentimento de pertencimento à nossa terra e preservação ambiental
(SILVA et al., 2016). Uma maneira de promover essa mudança de filosofia de vida é a
adoção de práticas educativas (EL-DEIR et al., 2009), as quais objetivam despertar a atenção
das civilizações para a degradação potencial do meio ambiente e demais questões ambientais,
como a problemática da destinação inadequada dos resíduos sólidos.
Para trabalhar as questões ambientais é preciso mudar a forma de explorar o ambiente,
sendo necessário o desenvolvimento de uma nova concepção do papel do homem em sua
relação com o entorno. Esse processo demanda um investimento em educação ambiental
(CARVALHO, 2012; EL-DEIR, 2012). A Política Nacional de Educação Ambiental,
estabelecida pela Lei 9795/99, define como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade”, sendo compreendida como parte integrante do
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processo educacional (BRASIL, 1999). “O papel da educação ambiental vem no esforço de
desenvolver nos cidadãos uma nova mentalidade ambiental, clareando hábitos que implicam
em desperdícios de recursos naturais e a contínua degradação da qualidade do meio ambiente,
não basta levar à população informação, mas é preciso o fortalecimento de vínculos afetivos e
de valores” (CURRY, 2003 apud CARVALHO, 2012).
Fonseca et al. 2014), afirma que para ajudar na sensibilização ambiental, é possível
associar os sentidos dos processos de 3R à ideia de contos folclóricos e datas culturais, levar à
meditação e início de nova fase da vida, dar novas formas de utilidade e empregar, de outras
maneiras, os materiais, considerando-se sempre a cultura local e seus costumes.
Nesse seguimento, o presente tem como objetivo voltar à atenção dos alunos para
temáticas relacionadas à preservação ambiental, reciclagem, e cidadania, através de uma
gincana intitulada “III Gincana Ambiental da PIBID: Reciclar para não degradar”, realizada
com a comunidade escolar da E. E. E. F. M. Heitor Villa Lobos - HVL, localizada no
município Ariquemes, no Estado de Rondônia, promovida pelos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
MATERIAL E MÉTODOS
A gincana proposta foi desenvolvida em três etapas, e envolveram toda a comunidade
escolar do período matutino e vespertino, as atividades desenvolvidas foram premiadas, com
pontuação previamente estabelecida de acordo com o grau de dificuldade da mesma,
totalizando 2 pontos de média ao final da gincana, para cada turma que cumpriu com todas as
atividades propostas. A pontuação adquirida foi aplicada nas disciplinas dos professores que
colaboram com o desenvolvimento da gincana, com isso os alunos que não participaram da
gincana ficaram com média de no máximo 08 pontos, nas referidas disciplinas.
Em primeiro momento realizou o planejamento das atividades e divulgação das
mesmas, para isso os bolsistas passaram em todas as salas com vinte dias de antecedência
informando as atividades proposta, para que os alunos tivessem conhecimentos destas bem
como inteirá-los sobre quais atividades deviam realizar individualmente e em grupo, quanto
tempo teriam para desenvolvê-las e também para que pudessem sanar suas dúvidas.
A segunda etapa foi realizada no dia 04 de Maio de 2016. Onde cada aluno teve a
responsabilidade de trazer 10 garrafas PETs e 15 latinhas, que seriam vendidas e o dinheiro
arrecadado seria utilizado para a compra de materiais necessários para a realização da
gincana, e custeio da premiação das turmas vencedoras.
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Cada turma confeccionou com antecedência um objeto (conforme a sua escolha)
produzido a partir de materiais recicláveis, e realizaram a entrega para a comissão
organizadora da gincana no dia 25 de maio de 2016, caso a atividade não fosse cumprida no
prazo estimado a turma ficaria automaticamente sem a nota estipulada, cumprindo assim com
a terceira etapa da gincana.
Para a quarta etapa que foi realizada no dia 08 de junho de 2016, foram desenvolvidas
três atividades:
Quiz ecológico: No qual os pibidianos prepararam anteriormente 30 perguntas, no dia
da atividade cada serie competia entre si e cada sala possuía um representante, a cada
pergunta o aluno que tocasse primeiro o sino tinha o direito de responder a questão, o aluno
que acertasse ganhava os pontos destinados à atividade, visando uma atividade mais dinâmica
e divertida o aluno que errasse a questão que lhe for perguntada levaria uma torta na cara.
Desfile: Para este cada turma teve que confeccionar duas roupas para ser usadas por
dois alunos (a) da turma, estas confeccionadas com material reciclado.
Corrida ecológica: Foi selecionado um aluno de cada turma como representante de sua
equipe para participar do jogo. A dinâmica consistiu em uma separação de materiais
recicláveis que estavam expostos na quadra da escola, cada turma possuía um representante
que deveria separa o máximo de resíduos sólidos possíveis, de acordo com as cores da coleta
seletiva em 01 minuto, para cada material separado corretamente o aluno recebia um ponto, e
cada um que ele erra-se descontava um ponto dos que já tinha obtido, assim ao final da
atividade o aluno que possuísse mais pontos ganhava a disputa, caso houvesse mais de um
vencedor, seria acumulado à pontuação para o final da gincana.
A organização da torcida e animação da mesma, juntamente com a limpeza do local
após o termino da gincana acarretaram em pontos extras para a turma.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A educação ambiental é fundamental para a sensibilização das pessoas em relação a
preservação do mundo em que vivem, no intuito de criar uma nova mentalidade a respeito de
como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando assim um novo modelo de
comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o ambiente. (MEDEIROS et al.,
2011).
Para a etapa de arrecadação de materiais recicláveis, foram arrecadados 288kg de pets, e
122kg de alumínio, montante que posteriormente foi vendido para uma empresa de
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reciclagem da mesma cidade, e o dinheiro arrecadado utilizado para comprar os materiais
necessários para a realização da quarta etapa da gincana.

Figura 1: Coleta dos materiais recicláveis, HVL, 2016.
Durante a coleta do objeto produzido pelas turmas, ficou perceptível a criatividade e as
infinitas possibilidades de transformação de materiais considerados lixo, em objetos que
podem ser utilizados em diversos locais como decoração, utensílios domésticos, acessórios,
entre outros, voltando o olhar dos alunos para a reciclagem, e mostrando a estes
possibilidades de se obter lucro financeiro, utilizando a reciclagem e assim contribuindo com
a preservação ambiental. Todos os objetos foram expostos durante a realização da quarta
etapa da gincana e ao fim da atividade foram devolvidos aos alunos.
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Figura 2: Objetos produzidos a partir de materiais recicláveis, HVL, 2016.
Na quarta etapa da gincana percebeu-se a promoção de um espirito de trabalho em
equipe nos alunos e a diversão. Proporcionando aos alunos um momento de descontração no
qual puderam expor suas roupas que ficaram bonitas; criativas e totalmente produzidas a
partir de materiais recicláveis.

Figura 3: Atividade do desfile com roupas produzidas a partir de materiais
recicláveis, 2016
Campos et al.(2003), à apropriação e a aprendizagem significativa de conhecimentos
são facilitadas quando tomam a forma aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam
entusiasmados quando recebem a proposta de aprender de uma forma mais interativa e
divertida, resultando em um aprendizado significativo. No quis ecológico, obteve-s uma
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resposta positiva, por ser uma atividade, divertida e interativa, conseguiu prender a atenção
dos alunos de forma satisfatória proporcionando aos mesmos maior conhecimento sobre as
temáticas ambientais, como Reciclagem; Preservação ambiental; Desmatamento; Coleta
seletiva, entre outras.

Figura 4: Atividade do quiz ecológico, HVL,2016.
A coleta seletiva é uma temática muito discutida atualmente, pois a luta pela
conservação do meio ambiente e a própria sobrevivência do ser humano no planeta, está
diretamente relacionada com a questão do lixo urbano, problemática esta que se agravada,
entre outros fatores, pelo acentuado crescimento demográfico, especialmente nos centros
urbanos, resultantes do êxodo rural e da falta de um planejamento familiar (VIDAL et al.,
2016). No entanto se esta é realizada corretamente contribui com o processo de reciclagem
afetando diretamente a quantidade de resíduos sólidos que deixam de serem descartados no
meio ambiente, com isso a corrida ecológica, foi uma atividade que promoveu a memorização
das cores com o tipo de material que deve ser descartado nesta, fazendo assim com que os
alunos aprendessem como descartar corretamente os resíduos sólidos produzidos em casa e
qual a importância deste ato para o meio ambiente.
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Figura 5: Corrida ecológica, interação, conhecimento e sensibilização
ambiental, HVL,2016.
A gincana contou com a participação de todo a comunidade escolar do período matutino
e vespertino, os alunos se envolveram plenamente, algumas turmas não participaram de todos
as atividades, todavia essa ausência foi de baixa expressão, pois contamos com a participação
de 90% dos alunos em todas as atividades realizadas, os professores foram essenciais no
processo de divulgação e incentivo a participação da atividade, também no dia da realização
também no dia da realização da gincana os professores executaram os papeis de jures das
atividades, estipulando assim ao final os ganhadores que foram premiados com mais um
ponto extra nas disciplinas e com uma tarde de sorvete, numa forma de retribuir o esforço, e
empenho realizado por estes no desenvolver das atividades. Com a gincana foi possível
demonstrar aos alunos a importância das práticas de preservação ambiental, e como é possível
transformar o que antes era considerado lixo, em objetos de decoração utilidade domestica
entre outros, além de como obter lucro com esses materiais.
CONCLUSÕES
Percebendo que a transmissão de conhecimento não está somente vinculada a sala de
aula, atividades e jogos lúdicos são de suma importância para o desenvolvimento e
aprimoramento do saber e suas práticas, nas quais estão inseridas práticas metodológicas e
suas interdisciplinaridades que vêm a somar com a sociedade e seus conceitos.
Diante disso, o sucesso alcançado com a realização da atividade, só foi possível com a
participação de toda a comunidade escolar, onde enfatizou-se que a educação ambiental é um
processo de sensibilização continuo, e não deve ficar restrito apenas a atividades extraclasse,
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expandindo essa prática além dos portões do ambiente escolar, tornando possível uma maior
preservação e mobilização em torno do meio social em que estamos inseridos.
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RESUMO
O ensino-aprendizagem de Geografia demanda o uso continuado de metodologias que
proporcionem o efetivo desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, objetivou-se com o
presente artigo a revisão teórica sobre a (in) aplicabilidade do software Google Earth como
ferramenta auxiliar nos trabalhos com a disciplina. Para tanto, foi realizado levantamento de
referencial teórico, fundamentado em autores que versam sobre o ensino de Geografia, metodologias
alternativas, e Google Earth. Dessa forma, o conjunto de autores trabalhados indicou que o Google

Earth possui significativa relevância ao permitir a aplicabilidade dos conhecimentos
cartográficos nos diferentes conteúdos abordados na disciplina.
Palavras-chave: Metodologias alternativas. Ensino de Geografia. Google Earth

GOOGLE EARTH
GEOGRAPHY

AS

A

TOOL

FOR

TEACHING-LEARNING

ABSTRACT
The Geography teaching and learning demand continued use of methodologies that provide
the effective development of the activities. In this sense, the aim with this article a theoretical
review of the (in) applicability of Google Earth software as an auxiliary tool in the work with
discipline. To that end, it conducted survey of theoretical, based on authors who deal with the
teaching of Geography, alternative methodologies, and Google Earth. Thus, the group of
authors worked indicated that Google Earth has significant relevance by allowing the
applicability of cartographic knowledge in different content covered in the course
Keywords: Alternative methodologies. Geography Teaching. Google Earth
INTRODUÇÃO
No ensino-aprendizagem de geografia, defende-se que a geografia escolar possui
peculiaridades e por conseguinte não se ensina, mas é resultante de um processo de
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construção e realização.

Logo, as discussões relacionadas ao ensino apontam novas

possibilidades que podem ser trabalhadas nas especificidades das diferentes disciplinas,
sobressaindo-se a relevância de observações fundamentadas nas indicações para aspectos que
envolvem a prática docente e todos os atores que integram a comunidade escolar, aplicando
ao ensino de geografia, a partir dos conteúdos relacionados ao cotidiano.
Nesse universo, sobressai-se os debates sobre o uso de metodologias alternativas para
fundamentar a busca pela aprendizagem significativa dos conteúdos abordados. Entre as
múltiplas possibilidades, destaca-se o Google Earth, como um aplicativo capaz de englobar os
conhecimentos trabalhados na Cartografia e em outros conhecimentos que integram a
Geografia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a efetivação da pesquisa foi realizado levantamento de referencial teórico,
fundamentado em autores que versam sobre o ensino de Geografia, metodologias alternativas,
e Google Earth.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de ensino-aprendizagem de Geografia deve ser composto por um conjunto
de práticas, que subsidiam a ampliação do alcance dos resultados e consolidação do
entendimento sobre o objeto de estudo da disciplina.
As alterações promovidas pelo processo de renovação da Geografia, indicaram a
necessidade da busca por novos caminhos, objetivando, entre outros a atribuição de
significados à geografia ensinada. Na busca pela concretização dessas perspectivas, ganha
relevo a necessidade de ir além da localização e descrição dos elementos no espaço
geográfico, destacando-se novas estruturas para os conteúdos, a partir do debate sobre o
espaço e as contradições sociais (CAVALCANTI, 2008).
A Geografia tem como campo de estudo o espaço geográfico, que corresponde àquele
produzido pelas sociedades humanas ao longo do tempo. A análise da dinamicidade do espaço
demonstra que este está sujeito a constantes alterações, que concorrem para os processos de
produção resultantes dos desdobramentos das ações sociais. Nesse contexto, a atividade
docente apresenta possibilidades de análise mediadas pela relevância do papel do profissional,
mas também pelas requisições impostas diariamente e pelo conjunto de demandas que devem
ser trabalhadas, com vistas ao desenvolvimento satisfatório das tarefas.
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Nessa perspectiva, Cavalcanti (2008a, p.25) defende que “A estruturação da geografia
escolar é realizada e praticada em última instancia pelo professor dessa matéria, em seu
exercício profissional cotidiano [...]”
Esse debate é reforçado ainda por Castrogiovani (2011) ao defender que conhecer não
corresponde ao ato de dar as respostas para todas as perguntas, constituído-se na atividade de
busca e proposição de interrogações, mediado pelos desafios, incertezas, fragilidades,
articulando o conhecimento construído a outros.
A manutenção de atitudes que dificultam a efetivação de modificações nas práticas de
ensino e não atraem a atenção, revelam o papel do conhecimento geográfico da realidade.
Diante das observações apresentadas, verifica-se que constitui tarefa para a prática docente a
busca por recursos que podem ser de natureza lúdica, reunidos com o objetivo de atrair a
atenção para as atividades que estão sendo efetivadas, como ação que permitirá a ampliação
dos resultados alcançados.
Dessa forma, o uso de uma dinâmica, seja ela um jogo ou uma brincadeira, que instigue
a participação dos alunos, um enfretamento entre eles, pois a vontade de vencer o outro grupo,
de superar desafios acaba tornando a aula atrativa e agradável a todos, além de possibilitar o
entendimento sobre o conteúdo que deve ser trabalhado. Sendo possível a realização de um
trabalho de campo a depender do conteúdo, com um planejamento anterior, o
desenvolvimento da construção do conhecimento pode ser mais facilitado isso porque, o
empírico, a visualização do conteúdo na prática, permite a apreensão com maior facilidade.
Sobre isso Fernandes (2010, p.2) escreve que ensino de geografia não deve se limitar ao
espaço da sala de aula, visto que essa ciência tem como objetivo o estudo dos fenômenos que
ocorrem na superfície terrestre e as relações do homem com o homem e deste com o meio, é
um tanto quanto incoerente se fechar ao mundo exterior a sala de aula, onde esses fenômenos
ocorrem de fato e podem ser presenciáveis pelos alunos.
Essa reflexão indica ainda a importância da adoção de recursos didáticos alternativos
que englobem diferentes materiais e ultrapassem as perspectivas restritas ao uso do livro
didático e as aulas expositivas que frequentemente não resultam na constituição de diálogos
na medida em que os alunos não se sentem envolvidos com a aula.
ENSINO DE GEOGRAFIA E PRÁTICAS COTIDIANAS NA CIDADE
A análise do cotidiano nas aulas de Geografia deve partir de observações que revelam
as características desse conhecimento, assim Kaercher (2003) apresenta contribuições para
essas atividades ao defender que os trabalhos com a Geografia envolvem o dia a dia,
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mediados elas práticas de atores, agentes, processos voltados para determinados objetivos. As
aulas de geografia deveriam analisar inicialmente o espaço vivido dos alunos, contribuindo
ainda para uma leitura mais crítica dos instrumentos que apresentam um fluxo contínuo, uma
diversidade de informações, cabendo uma análise orientada para a seleção de verdades e
ideologias.
Para tanto é necessário a observação de aspectos que demonstram a importância de
compreender a geografia como um conhecimento realizado diariamente e, que demanda uma
prática docente que não esteja orientada apenas pelo acúmulo de informações e um conjunto
de dados compreendidos como as únicas alternativas para a abordagem das temáticas
geográficas.
Observa-se que o trabalho com o ensino de Geografia requer inicialmente que as
atividades estejam orientadas pelo objeto da ciência que pela própria definição constitui
amplas possibilidades que remetem a propostas que não podem estar restritas ao interior das
salas de aula, mas trabalhando com conteúdos que possuem conexão com a realidade dos
discentes e da comunidade na qual a escola está inserida, na medida em que estas constituem
amplas fontes para estudos e exemplificação.
Assim o ensino de geografia deve proporcionar condições para que os alunos conheçam
a realidade em que vivem, num processo de construção de conceitos que permitirão ao
discente a compreensão do seu papel enquanto participante do espaço, como agentes de (re)
organização a partir das atividades diárias, na medida em que a produção dos elementos
espaciais não está acabada. Mas é fundamental destacar que a constituição dessa geografia
deve estar relacionada com a vida. Não se restringindo a apresentação de realidades
diferentes, mas relacionando-as aquelas encontradas pelos alunos fora da sala de aula
(CALLAI, 2003).
Logo as observações das preposições apontam que as pesquisas propõem novas
perspectivas para o trabalho geográfico nas escolas, como alternativa para modificações nos
cenários de ausência de interesse dos alunos nas aulas dessa disciplina, porém a prática ainda
demonstra diversas carências que devem ser repensadas sob a ótica dos apontamentos das
investigações que reforçam o papel do ensino do cotidiano nas aulas de Geografia, auxiliadas
por métodos que atraiam o interesse mediante a constituição de compreensão do papel do
aluno.
Ainda conforme Calvacanti (2006), os alunos devem ser compreendidos como sujeitos
do processo de conhecimento, considerando a diversidade de contextos que integram a

Artigos

Ciências Humanas

13723

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

vivencia dos discentes. Para tanto estes precisam estar envolvidos diretamente através de
propostas que busquem a integração de atividades, visando ir além da memorização e
permitindo a constituição de significações.
Logo, torna-se fundamental ultrapassar um ensino de geografia que ainda se apresenta
fragmentado, predominando o tradicionalismo que surge como pouco interessante para os
alunos, ocorrendo frequência mínima de conteúdos relacionados ao cotidiano, permitindo
assim o uso dos conceitos geográficos como instrumento para leitura espacial e constituição
de desenvolvimento de pensamento conceitual. (KAERCHER, 2003 e CALVALCANTI
2002).
Para tanto é necessário destacar características que compõem o espaço geográfico na
atualidade, partindo-se de um contexto formado por um mundo com aspectos da globalização,
cujas análises envolvem diferentes escalas que estão sofrendo influências continuamente.
Além disso, devem-se compreender os fenômenos no contexto de um mundo com uso de
tecnologias e informações características que revelam uma complexidade nas cidades
compostas por grupos que produzem diferentes manifestações culturais, logo se exige analises
amplas quando está se trabalhando com um espaço (CALVACANTI 2008)
Diante das características apresentadas a autora revela que constituem desafios para a
geografia, atuar na formação de indivíduos que estejam relacionados as características
impostas pela dinâmica organizacional da sociedade. Nessa tarefa, alguns pontos podem ser
ressaltados como a abordagem da escala local articulada com outros níveis de análise para que
seja possível a constituição de conceitos envolvendo temas diversos, como aqueles que se
sobressaem nas atuais discussões; trabalhando ainda com elementos que permitam o
desenvolvimento de linguagem cartográfica.
As observações são reforçadas por mudanças de atitudes comuns na prática docente que
devem dentre outros aspectos, permitir o avanço para além do livro didático como defendido
por Castrogiovani e Goulart (2003, p.132) que consideram o livro como um instrumento, um
recurso que não pode ser utilizado como manual didático. Atitude que dificulta a efetivação
de modificações nas práticas de ensino que não atraem a atenção e revelam um conhecimento
geográfico da realidade.
Essas ações são fundamentais para o desenvolvimento de capacidade e habilidades que
envolvem atitudes críticas diante da realidade mediada pela análise de fatos e fenômenos, que
integram o cotidiano através de ações voltadas para a construção de conceitos geográficos
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como subsidio para ultrapassar o uso de dados e fenômenos gerando, portanto um pensamento
espacial que possibilita atuar sobre este (CALVACANTI, 2008).
Essas observações fundamentam a relevância dos estudos que considerando cotidiano
dos discentes, compreendendo-o como resultado de um processo de evolução histórico e
social, logo a análise da realidade deve compreender processo, mudanças e relações conforme
as orientações metodológicas constituídas no âmbito da geografia. Assim a compreensão das
temáticas que envolvem o cotidiano das cidades deve estar relacionada a constituição de
conceitos como o lugar associado a identidade, resultante de processos históricos que estão
diretamente relacionados a afetividade dos alunos com elementos espaciais representados
pelas relações de vizinhança, jogos, violência (CALVALCANTI, 2008).
A partir das possibilidades para a formação de conceitos que não se restringem aqueles
contidos nos livros didáticos, mas são apreendidos a partir de atividades, exemplos do
cotidiano, percebe-se conforme Calvacanti (2008) que a cidade seria a base para trabalho com
os conceitos na escala intra-urbana, mas também regional analisando circulação de pessoas e
objetos, moradia, produção que caracteriza uma dinâmica fundamentada pela racionalidade
capitalista que produz contradições nas localizações, segregação e irracionalidades
Logo depreende-se que o estudo do cotidiano nas aulas de geografia, constitui iniciativa
que permite a ampliação das perspectivas para abordagem da organização espacial das
cidades através da compreensão das características da diversidade de aspectos que
possibilitam uma ampla leitura de carências e potencialidades.
GOOGLE EARTH E ENSINO DE GEOGRAFIA
O Google Earth é um aplicativo que surge na década de 2000, momento em que o
avanço das tecnologias apresentou modificações significativas, sobressaindo-se nesse
momento o lançamento do sítio Google Maps e o aplicativo que possibilitava a visualização
tridimensional de imagens orbitais denominado Google Earth; ambos permitindo a realização
de observações da Terra a partir de imagens de sensoriamento remoto (SILVA; CARNEIRO,
2012).
Entre as diversas aplicações disponibilizadas pelo aplicativo, verifica-se que este
[...] reúne diversas imagens que permitem a visualização do globo terrestre
em 3D a partir de imagens obtidas por satélites de empresas como a
AirPhotoUSA, Digital Globe, E-Spatial, GeoEye, dentre outras (CAZETTA,
2011), que trabalham em faixas da luz visível do espectro eletromagnético,
sobrepostas em um SIG. O conjunto proporciona a visualização de pontos
georreferenciados da superfície terrestre. As imagens possuem diferentes
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resoluções espaciais que variam com a importância da localidade (cidades
globais como Nova York, Tókio, Paris, São Paulo, dentre outras, podem ser
visualizadas com elevado grau de detalhe). (SILVA; CARNEIRO, 2012).

Giordani (2006) ressalta que a abordagem desse instrumento demonstra que as imagens
de satélite, apresentam ampla aplicabilidade em diferentes áreas do conhecimento, entre elas a
Geografia e as atividades relacionadas ao planejamento de socioeconômicas.
Dessa forma, observa-se que essa ferramenta constitui importante instrumento cuja
aplicabilidade apresenta maior disseminação em diferentes áreas do conhecimento e múltiplas
possibilidades de utilização no âmbito da Geografia como subsídio para a o processo de
ensino-aprendizagem dos conteúdos abordados nas diferentes temáticas que integram o objeto
de estudo dessa ciência.
O Google Earth pode ser utilizado, por exemplo para o trabalho como a produção do
espaço urbano, análises de impactos ambientais, orientação, relevo, vegetação, hidrografia.
Demonstrando dessa forma a amplitude das possibilidades de utilização do aplicativo.
CONCLUSÃO
Do exposto, verifica-se que o ensino de Geografia apresenta demandas orientadas para
um processo efetivo de aprendizagem. Dentre o conjunto de necessidades o uso de
ferramentas para metodologia alternativa que permita ir além do livro didático, por exemplo,
constitui importante subsídio.
Nesse universo, o Google Earth possui significativa relevância ao permitir a
aplicabilidade dos conhecimentos cartográficos nos diferentes conteúdos abordados na
disciplina.
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RESUMO: O presente artigo é uma pesquisa exploratória com a finalidade de analisar os alunos do

6ª ano do ensino fundamental II da Escola Municipal Ana Mota Braga na disciplina de
ciências, com a intenção de avaliar a utilização do software HagáQuê no aprendizado dos
mesmos. Esse trabalho foi desenvolvido por acadêmicos de Licenciatura em Informática
integrados ao PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). De acordo
com os resultados obtidos na execução da pesquisa apontam para uma melhora no
aprendizado dos alunos que participaram do experimento. O rendimento deles em relação a
utilização do software em sala de aula foi positivamente, com isso conclui-se que o software
HagáQuê contribuiu positivamente para a aprendizagem dos alunos na disciplina de ciências.
Palavras–chave: HagáQuê, alimentação saudável, histórias em quadrinhos, Informática
aplicada à educação, software

HagáQuê healthy
ABSTRACT: This article is an exploratory research in order to analyze the students of the
6th year of elementary school of the School Ana Mota Braga in the discipline of science, with
the intention of evaluating the use of HagáQuê software in learning them. This work was
developed by academic Degree in Integrated Computer to PIBID (Institutional Program
Initiation Grant to Teaching). According to the results obtained in implementing the research
point to an improvement in the learning of the students who participated in the experiment.
Their income in relation to use of the software in the classroom was positively, it concludes
that the HagáQuê software contributed positively to student learning in the discipline of
science.
KEYWORDS: HagáQuê, healthy eating, comic stories, informatics applied to education,
software
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INTRODUÇÃO
A promoção da saúde e da alimentação saudável representa um processo de ações
voltados a qualidade de vida e prevenção de doenças. De acordo com Coutinho e Ruppenthal,
“Hábitos alimentares saudáveis representam um aspecto importante para o desenvolvimento e
crescimento infantil, promovendo e mantendo a saúde e bem-estar físico de cada indivíduo”.
(p.2)
De acordo com (CRUZ et al., 2001; CARATIN et al., 2006), ter bons hábitos
alimentares é de suma importância para o desenvolvimento da criança, onde o mesmo
contribui com a preservação da saúde e bem-estar físico e mental. Muitos dos problemas
sofrido por crianças é devido a déficit nutricional, onde a ausência ou excesso de nutrientes
podem causar problemas fisiológico, psicológico e físico da criança como afirma (CASTRO
et al., 2005). Tais problemas têm grande impacto sobre a vida das crianças e em seu
desenvolvimento mental e intelectual, uma vez que afeta o processo de maturação do sistema
nervoso, provocando desequilíbrios que possam ser irreversíveis, resultados que variam de
acordo com a intensidade e duração de sintomas (CRUZ et al., 2001; STRUFALDI et al.,
2003; OLIVEIRA et al., 2006). A ausência dos nutrientes na fase inicial da criança é o grande
causador dos problemas de saúde infantil (MIRANDA, 2008 apud CASTRO et al., 2005),
entre os principais problemas que comprometem o intelectual e a mente, além de acarretar
problemas no desenvolvimento tem como causa a carência de nutrientes importantes para a
saúde infantil.
Uma alimentação saudável é necessária para o desenvolvimento da saúde. Uma
alimentação inadequada ocasiona uma série de doenças, principalmente obesidade infantil. De
acordo com Valle e Euclydes (2007, p.2), “Um grande desafio para os profissionais de saúde
é estimular o contato com preparações de alimentos que sejam simultaneamente saudáveis e
agradáveis aos sentidos, proporcionando prazer e respeitando a cultura dos indivíduos e de
seu grupo social. ”
No mundo em que nos encontramos hoje é difícil imaginar a sociedade sem as tecnologias, na
educação não seria diferente, esses avanços tecnológicos têm provocado novas formas de
perceber a educação. Para Nogueira:
A democratização da informação, também viabilizada pelas TIC, vem apresentando
novos espaços para discussão e mostrando diferentes possibilidades do uso da
tecnologia para a promoção e desenvolvimento da educação, sobretudo no âmbito
escolar. (2009, p.17)
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Na vida das crianças à escola é o lugar ideal para se desenvolver ações que possam
conscientizar sobre uma alimentação saudável, dessa forma o presente projeto ”HagáQuê
saudável”, visa promover e incentivar a conscientização sobre a alimentação saudável, assim
como reconhecer os alimentos e sua importância para a saúde no desenvolvimento das
crianças, por meio da criação de histórias em quadrinhos utilizando o software HagáQuê1.
Partindo do pressuposto que as HQs são constituídas por elementos visuais, como os
personagens e os objetos, no qual são importantes para a produção da linguagem escrita,
compreende-se que as HQs simbolizam uma ferramenta significativa para a aprendizagem nas
aulas de ciências. De acordo com Nogueira:
O HagáQuê apresenta um conjunto de ferramentas comuns a outros editores de
desenho como: aumentar e diminuir figuras, selecionar, apagar, pintar etc. Dispõe,
ainda, de um menu com opções relacionadas à edição da história de modo geral.
Várias opções podem ser acionadas com o clique do botão direito do mouse,
contemplando aqueles usuários mais familiarizados com programas na plataforma
Windows. (2009, p.71)

Com isso, a escola se torna um lugar ideal para aplicação de programas de educação
em saúde, por sua grande concentração de indivíduos de faixa etárias diferentes, e de posições
sociais diversificadas. Com programas que sejam lúdicos e interativos, fornecendo mudanças
de atitudes e práticas alimentares (RAMOS & STEIN, 2000; GONÇALVES et al, 2008).
1

A aplicação pode ser encontrada no endereço:
<http://www.nied.unicamp.br/?q=content/hag%C3%A1qu%C3%AA>

MATERIAL E MÉTODOS
HagáQuê é um software criado pela Unicamp com finalidade de criar histórias em
quadrinhos. Esse programa tem apoio à alfabetização e também ao domínio da linguagem
escrita. Nele pode-se encontrar várias imagens, cenários, personagens além de importar
imagens no computador. Segundo Canclini:
Poderíamos lembrar que as histórias em quadrinhos, ao gerar novas ordens e técnicas
narrativas, mediante a combinação original de tempo e imagens em um relato de
quadros descontínuos, contribuíram para mostrar a potencialidade visual da escrita e
o dramatismo que pode ser condensado em imagens estáticas. (2000, p.339)
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Figura 1. Tela inicial. UEA, 2016.

O HagáQuê traz uma interface conforme às limitações e necessidades do usuário
(crianças na fase de alfabetização) e com meios que visam facilitar ao aluno maior liberdade
de expressão, oferecendo, assim, a chance de compor os mais diversos personagens como em
uma HQ (história em quadrinhos) regular. Esse software deverá disponibilizar uma interface
facilitadora, ou seja, com componentes que tenham seus significados entendidos facilmente,
para que o estímulo cognitivo do usuário esteja totalmente voltado para a edição de sua
história, e não para o recurso computacional utilizado. A interface deve ser objetiva para o
usuário, para que o editor de HQs cumpra seu papel educacional.
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Figura 2. Interface. UEA,2016

A pesquisa do projeto teve como objetivo verificar o uso do software HagáQuê na
disciplina de ciências, com os alunos da turma de 6º ano do ensino fundamental II da Escola
Municipal Ana Mota Braga. A fim de responder à pergunta, os alunos conseguem criar
histórias em quadrinhos sobre alimentação saudável a partir do software HagáQuê? Nos
levando a seguinte hipótese: O tipo de alimentação influência no processo de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Visto que o tipo de alimentação é importante
para o desenvolvimento das crianças é possível promover uma conscientização por meio do
software HagáQuê?
O Software HagáQuê é um programa de edição de histórias em quadrinhos, onde
possui imagens, editor de textos e outras ferramentas. Por meio da elaboração de quadrinhos
será diagnosticado a assimilação dos estudantes sobre o assunto abordado, a HQ elaborada
será confeccionada para publicação de uma revista em quadrinhos.
A fim de saber sobre o uso do software, foi realizada uma pesquisa exploratória,
investigando a utilidade do software nas aulas de ciências, buscando avaliar se por meio da
utilização da HagáQuê os alunos conseguem criar histórias em quadrinhos sobre o assunto
abordado em sala de aula. Contudo, foi verificado os resultados das histórias em quadrinhos
feitos pelos alunos, depois de utilizarem o software.
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Com a verificação dos resultados, foi possível catalogar algumas conclusões sobre a
utilização da HagáQuê no processo de ensino-aprendizagem. A execução do projeto se deu
nas seguintes etapas:
●

(I) A aplicação de um questionário para verificar o conhecimento prévio das
crianças em relação a alimentação saudável;

●

(II) realização de pesquisas e atividades sobre alimentação saudável;

●

(III) criação de histórias em quadrinhos sobre alimentação saudável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a apresentação dos dados, foram utilizados códigos numéricos para garantir a
privacidade dos alunos. A população de amostra é composta por 3 alunos, com faixa etária de
11 a 12 anos. A verificação da utilidade do software HagáQuê se deu através da criação de
histórias em quadrinhos.
A análise dos dados foi obtida através das histórias criadas pelos alunos participantes
da pesquisa. Pois, assim se tem uma visão melhor dos resultados.
Esta pesquisa teve como objetivo conferir se os alunos do sexto ano do ensino
fundamental II na disciplina de ciências, conseguiriam criar histórias em quadrinhos sobre
alimentação saudável através do uso do software HagáQuê.
Diante dos dados obtidos, percebeu-se que os estudantes conseguiram criar as HQs
por meio do software, sua utilização foi positiva.

Figura 3. Importância da água. UEA, 2016.
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Figura 4. Os alimentos. UEA, 2016.

CONCLUSÕES
De acordo com os dados obtidos, é notório que a aplicação do software HagáQuê
como auxiliador no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de ciências do ensino
fundamental II de escola pública, foi positiva. Quando existe a junção entre o brincar e o
aprender as aulas tornam-se mais motivadora para os educandos, o educador se sente mais
motivado em ministrar aula porque ele pode utilizar uma ferramenta educacional que possa
auxiliá-lo em suas aulas.
Em relação à trabalhos futuros espera-se que o experimento possa ser feito em mais
escolas e com mais estudantes, pois assim poderá ter um resultado geral sobre o uso do
software no âmbito educacional.
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RESUMO: Este artigo aborda, a partir de revisão bibliográfica, o pensamento do filósofo
Hans Jonas em relação ao desenvolvimento das tecnologias e suas consequências para a
humanidade atual e para as gerações futuras. As implicações éticas despertadas pelas
pesquisas científicas em biologia e medicina, abrangendo questões como a utilização de seres
vivos em experimentos, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da
genética e possíveis soluções para esses debates também serão abordadas no estudo.
PALAVRAS–CHAVE: Ética; Responsabilidade; Bioética; Ética na pesquisa científica; Hans
Jonas.

HANS JONAS AND THE PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY:
IMPLICATIONS IN BIOETHICS AND SCIENTIFIC RESEARCH
ABSTRACT: This article discusses, from literature review, the thought of philosopher Hans
Jonas in relation to the development of technologies and their consequences for humanity
today and for future generations. The ethical implications aroused by scientific research in
biology and medicine, covering issues such as the use of living organisms in experiments, the
profound implications of research and practice in the field of genetics and possible solutions
to these debates will also be addressed in the study.
KEYWORDS: Ethic; Responsibility; bioethics; Ethics in scientific research; Hans Jonas.
INTRODUÇÃO
A tecnologia está presente na vida humana desde os seus primórdios. É possível dizer
que as primeiras coisas foram criadas para facilitar o trabalho humano, como as ferramentas
feitas pelos homens pré-históricos. Após a descoberta do fogo, que com certeza foi uma
descoberta de grande importância, e com invenção da roda, tudo começou a se desenvolver
mais rápido.
Cada vez mais ousado nas inovações, o ser humano com o passar das gerações vem
evoluindo de maneira extremamente rápida, o que traz impactos em várias áreas
especialmente no campo da ética. A cada dia, novas ferramentas são colocadas no mercado
para tornar o trabalho mais fácil. Um exemplo são as máquinas domésticas, o computador, o
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celular, os tablets, que permitem a instalação de aplicativos de alcance mundial. Muitos
desses produtos tornam-se descartáveis rapidamente e em pouco tempo viram lixo
(GABRIEL, 2012).
Hoje cabe perguntar sobre as demandas éticas que apareceram com o advento das
tecnologias. Neste sentido um dos autores que trata deste tema é Hans Jonas.
Hans Jonas (1903-1993), filosofo alemão cujo trabalho tinha foco nos problemas éticos
causados pela criação de tecnologias, por meio da sua obra, O Princípio Responsabilidade
(1979), aborda o tema do compromisso do ser humano com o decorrente crescimento da
destruição do complexo natural devido ao avanço das novas tecnologias. Para este autor, se
não cuidarmos desse desenvolvimento da civilização serão causados danos ao meio ambiente
que podem comprometer nossa sobrevivência e a das futuras gerações.
O PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE
Hans Jonas (1903-1993) é considerado uma referência da filosofia contemporânea. Em
sua principal obra, O Princípio Responsabilidade (1979), ele traz uma nova concepção da
ética, voltada a responsabilidade e suas implicações na sustentabilidade.
Na obra é ressaltado que, no passado, se tinha uma concepção que a atividade humana
não traria problemas concretos para o complexo ambiental, isso fez com que a civilização
fosse desenvolvida com a ideia que suas maiores conquistas seriam as cidades,
desconsiderando a interferência no meio natural. A partir dessa ideia, o domínio humano se
deu com completo descompromisso em relação aos danos causados ao meio natural, essa
liberdade de interferência significou que não há uma consideração da natureza como objeto de
responsabilidade humana, principalmente devida a falsa sensação de que a natureza cuidava
de si mesma, resistindo a degradação.
Ao perceber isso, Jonas viu que seria necessário mudanças na compreensão da ética,
lembrando que a natureza já estava vulnerável diante das ações humanas, tornando critica a
situação. Com o tempo a percepção desses danos estava cada vez mais visível, não podendo
mais ser ignorada, sendo que tal condição foi responsável pelo desenvolvimento da ecologia,
revelando a necessidade de uma responsabilidade da humanidade com a natureza.
Propondo um novo paradigma ético baseado na lacuna entre a força da previsão e o
poder de agir, foi preciso reconhecer que as limitações humanas fazem parte do processo de
autocontrole necessário para proteger a natureza. Essa perspectiva ética aponta para uma
proposição de prática voltada ao compromisso com as gerações futuras, com destaque ao
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imperativo “Aja de modo a que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência
de uma autêntica vida humana sobre a Terra” (JONAS, 2006, p.18). Nesse imperativo há um
verdadeiro princípio ético, um agir coerente com a continuidade da vida humana no futuro.
Na era da civilização tecnológica, julgando pelo seu potencial de destruição, o futuro da
humanidade é um compromisso coletivo fundamental. O egoísmo humano fundou um
comportamento de desinteresse pela natureza e isso levou por concretizar um real risco para
as demais formas de vida no planeta.
Como vimos a ciência e a tecnologia trouxeram problemas éticos à humanidade que
eram inimagináveis no passado. Desenvolveremos resumidamente a seguir duas áreas onde
estes problemas apareceram: no campo da bioética e da pesquisa científica.
BIOÉTICA E ÉTICA NAS PESQUISA CIENTÍFICA
A tecnologia é tão antiga quanto o ser humano e ela se faz presente em nosso cotidiano.
Na verdade, foi a inteligência humana e sua capacidade de raciocínio, que deu origem aos
mais diferentes tipos de tecnologias. E como em tudo, há impactos e consequências que éticas
decorrentes desse avanço tecnológico demasiado.
Os avanços científicos alcançados com o desenvolvimento tecnológico nos campos da
biologia e da saúde, têm colocado a humanidade a frente de situações que não se imaginava
até pouco tempo. São frequentes as notícias vindas de diferentes partes do mundo que relatam
a utilização de novos métodos ou de técnicas desconhecidas, a descoberta de medicamentos
mais eficientes para o controle de doenças tidas até agora como desenfreadas. Ao mesmo
tempo em que essas conquistas trazem esperanças de melhoria da qualidade de vida, por
outro, criam uma série de contradições que necessitam ser analisadas responsavelmente com
vistas ao equilíbrio e bem-estar futuro da espécie humana (GARRAFA, 1998)
Possuímos hoje meios para desorganizar e mudar radicalmente os fundamentos da vida.
Por exemplo, seres humanos são gerados por meio do domínio das complexas técnicas de
fecundação assistida.
O surgimento de novas doenças infecto-contagiosas e de diversos tipos de câncer, assim
como a destruição da camada de ozônio, a devastação de florestas e a persistência de velhos
problemas relacionados com a saúde dos trabalhadores, são criações desse mesmo homem,
que varia suas ações entre a criação de novos benefícios e a constante destruição de si mesmo
e da natureza (JONAS, 2006).
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Ao contrário do que muitos pensam, a atual pauta bioética internacional não diz respeito
somente às situações emergentes, proporcionadas por avanços como aqueles alcançados no
campo da engenharia genética e seus desdobramentos (projeto genoma humano, clonagem
etc.), mas também às situações persistentes, relacionadas principalmente com a falta de
universalidade no acesso das pessoas aos bens de consumo sanitário e à utilização equânime
desses benefícios por todos os cidadãos indistintamente (GARRAFA, 1998).
A questão da "manipulação da vida" pode ser contemplada a partir de diferentes ângulos
como o político, econômico, social, jurídico, moral, devido ao respeito conquistado pela
humanidade em relação a liberdade individual e coletiva com o decorrer do tempo
(GARRAFA; BERLINGUER, 1996).
A vida futura do planeta, não deve ter regras rígidas ou limites exatos para estabelecer
até onde o ser humano poderá ou deverá chegar, causando limitações. Com o uso da
democracia, deve haver debates com diferentes pessoas e linhas de pensamento, para que
chegue em algo que todos concordem, de forma que a ética na ciência não seja ignorada, já
que não há existência da ciência sem a ética.
Para justificar essa posição, vale a pena lembrar que as coisas complexas do mundo
devem ser resolvidas a partir de princípios simples e leis gerais, não é o suficiente para
considerar, a complexidade da partícula subatômica, a realidade cósmica ou os progressos
técnicos e científicos da área biológica (MORIN, 1996).
Para Hans Jonas, o tema da "liberdade da ciência" ocupa posição única no contexto da
humanidade, não limitado pelo possível conflito com outros direitos (JONAS, 2006. p. 6775). Para ele, na hora da ação, toda liberdade tem suas barreiras na responsabilidade, nas leis e
nas considerações sociais, onde de qualquer maneira, sendo útil ou inútil, a liberdade da
ciência é um direito supremo em si, inclusive uma obrigação, estando livre de toda e qualquer
barreira. (GARRAFA, 1998)
CONCLUSÕES
O Princípio Responsabilidade exposto por Hans Jonas se mostra como uma teoria
orientadora de um novo paradigma, um pensar para além da geração atual, com objeto
compromissório de inclusão do viver no futuro, de maneira coletiva visando a
sustentabilidade ambiental com alterações das estratégias políticas, para ocorrer um
desenvolvimento equilibrado.
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Hans Jonas é uma referência, sobretudo por considerar a sustentabilidade um valor da
contemporaneidade, que se configura a partir do amadurecer da sociedade para a compreensão
da sua própria existência responsável no planeta. Não basta, portanto, apenas considerar o
desenvolvimento sustentável como norma constitucional, mas o melhor é que seus
fundamentos decorram em práticas concretas.
No que se refere à bioética e à ética nas pesquisas cientificas, o problema da
manipulação da vida humana não está na utilização em si de novas tecnologias ainda não
assimiladas moralmente pela sociedade, e sim no seu controle, que é ético. É importante
lembrar que a ética sobrevive sem a ciência, sua existência não depende dela. A ciência, no
entanto, não pode ignorar a ética, pois o conhecimento científico pode se tornar arma nas
mãos de algumas pessoas e colocar em risco a atual geração e o futuro da humanidade.
A ética serve como instrumento preventivo contra abusos praticados por poucos,
causando sofrimento de grande parte da população mundial.
Para que a bioética e a pesquisa científica caminhem lado a lado com a preservação da
liberdade da ciência e do cientista, o princípio ético da responsabilidade deverá ser
considerado, nos termos expostos por Hans Jonas.
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HISTÓRIA DO AMAZONAS: UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA
José Dilton Lima dos Santos1
1

Graduado em História pela UFAM (1988). Bacharel em Ciências Contábeis pela UFAM (1995). Estudante do
curso de Pós-graduação Ensino e pesquisa em História no Curso Universitário do Norte – Uninorte (2016).
Mestrando do curso de Ciências e Meio Ambiente pelo ITEGAM/UFPA (2016). Professor do Instituto Federal
de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas – IFAM/CMDI (1994-2016). E-mail
diltonhistoria@bol.com.br

RESUMO: O presente artigo procura levantar uma discussão a respeito da importância de se
estudar a História regional, com ênfase em História do Amazonas. Utilizou-se como
ferramenta educacional uma mídia eletrônica (CD ROM): Uma viagem pela História da
Amazônia, produzida pelo mesmo autor deste artigo. Foi realizada uma experiência com
alunos do segundo ano dos cursos de Eletrônica e Mecatrônica, do Ensino Médio do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas-Campus Manaus Distrito Industrial.
Os resultados foram satisfatórios, pois os alunos ao final do trabalho puderam deixar
depoimentos exaltando o trabalho desempenhado nesta instituição.
Palavras–chave: História do Amazonas – Ensino Médio – CD ROM

Amazon history: an experience in the classroom
ABSTRACT: This article seeks to raise a discussion about the importance of studying
regional history, with emphasis on history of the Amazon. It was used as an educational tool
an electronic media (CD ROM): A trip through the Amazon history, produced by the same
author of this article. an experience with students of the second year of Electronics and
Mechatronics courses, the School of the Federal Institute of Education, Science and AmazonCampus Technology Manaus Industrial District was held.The results were satisfactory,
because the students at the end of the work could leave testimonials extolling the work
performed in this institution.
KEYWORDS: Amazon History - High School - CD ROM
INTRODUÇÃO
Pesquisar sobre a história do Amazonas foi algo que sempre me fascinou. As fontes
para essa pesquisa são escassas. É de fundamental importância para educação o aluno
conhecer a História do Amazonas. Nos meus primeiros passos como professor de História, no
Centro Educacional Bandeirante, em 1986, já possuía essa preocupação, pois queria que os
alunos se tornassem grandes conhecedores da história da sua terra. Os alunos tem muito
conhecimento de História Geral e Historia do Brasil, e gostaria que os eles também tivessem o
conhecimento sobre sua região: o Amazonas.
A discussão de temas transversais sobre a Amazônia já são garantidos pela Lei 11.645/08. Ela
torna obrigatório a inclusão da História da África e cultura afro-brasileira e indígena no currículo
escolar. Tal abordagem não determina a existência de uma disciplina especifica e solta. Sua proposta
diz respeito a produção de conhecimentos e formação de atitudes e valores capazes de educar cidadãos
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conscientes de seu pertencimento étnico-racial. Desta forma é destinado às instituições de ensino
permitir e valorizar essa construção social ao estudante. A escola deve estar atenta ao seu papel social,
permitindo ao aluno, vivenciar o aprendizado da convivência e no respeito às diferenças, mas acima de
tudo com a compreensão da história e cultura, formada a partir de uma construção vivida e necessária
para a sua formação cidadã.

Uma história que carece de pesquisas
O

Professor Dr. Tarcísio Serpa Normando, durante a VII Semana Acadêmica da

Universidade do Amazonas (UFAM), em 2014, em Parintins, ressalta que é preciso “pensar
sobre a pertinência de se aprender História em uma época em que todas as ações das escolas
não correspondem a expectativas de mercado”(NORMANDO, 2014). Os conteúdos procuram
destacar grandes temas da História Universal e da História do Brasil, temos poucas produções
sobre História do Amazonas. “Há muito por se pesquisar sobre a História do Amazonas:
independente do caminho que seguirmos, esbarraremos em um objeto pouco ou nada
pesquisado” (NORMANDO, 2014). É preciso ter coragem de enfrentar esses medos e buscar
alternativas sobre estudos amazônicos.
Os alunos estudavam a disciplina Fundamentos de História do Amazonas (FHA), que
foi tirada da grade curricular da Educação Básica em 2010, e tinham discussão em sala de
aula sobre assuntos de História do Amazonas. Ao chegar no Ensino Médio, eles teriam que
aprender História Geral, História do Brasil e História do Amazonas. Mas como dar todo esse
conteúdo? A quantidade de aulas são suficientes? Os professores chegam a privilegiar
História Geral e do Brasil. E a História do Amazonas? Muitas vezes deixavam para o quarto
bimestre, ficando impossível ministrar todos os conteúdos dessa disciplina. Lembre-se o
professor não é Mandrake. Ele precisa ter condições para cumprir o mínimo exigido pela
escola. O Professor Dr. Walter Bazzo (UFSC), em uma palestra no II Simpósio de Educação
Tecnológica do Amazonas (SETA), no dia 16 de setembro de 2016, ressalta que “sejamos
desobedientes na educação” (SETA, 2016), que os professores precisam definir conteúdos
sem se preocupar em cumprir a demasiada carga de História, não esquecendo de encaixar os
conteúdos de estudos de sua região. Diante da situação exposta, levanto a seguinte
problemática: que prioridades devem assumir os professores de História para garantir
aprendizado com qualidade ao ministrar aos alunos a História do Amazonas?
Importância da História Regional
Desde que eu me formei em Licenciatura Plena em História , em 1988, a Secretaria de
Estado da Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC) possuía no segundo ano do Ensino
Médio, a disciplina Estudos Regionais, para conteúdos de História do Amazonas e Geografia
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do Amazonas, geralmente ministrados por professores que possuíam Licenciatura Curta em
Estudos Sociais. Nos anos de 1990 foi extinta a disciplina Estudos Regionais, e em seu lugar
foi criada a disciplina História do Amazonas e Geografia do Amazonas, que deveria ser
ministrada no primeiro ano do Ensino Médio. Na Educação Básica, quinto e sexto ano no
Ensino Fundamental, foi instituido a disciplina Fundamentos de História do Amazonas
(FHA). Essas disciplinas davam todo o suporte a História do Amazonas, pois desde a
Educação Básica até o Ensino Médio, os alunos possuíam toda uma gama de conteúdos para
ter uma boa formação dessa história regional.
Preocupada com a situação, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino
(SEDUC) realizou a I Conferência de educação do Estado do Amazonas nos dias 21, 22 e 23
de novembro de 2007, em Manaus-Amazonas. Nesta conferência possuía como um dos eixos
de trabalho: Desafios da construção de um sistema estadual de educação. “ Com o objetivo de
definir políticas educacionais, construir o sistema articulado de educação e potencializar a
melhoria dos resultados educacionais do Estado do Amazonas” ( SEDUC-AM, 2007), sendo
apresentadas eixos de discussão educacional. A nível estadual foram colocados uma das
propostas. A proposta 14 diz o seguinte:
Garantir a oferta dos componentes curriculares de Educação Física, Língua
Estrangeira Moderna, Fundamentos de História, Geografia e Literatura do
Amazonas nas séries iniciais do Ensino Fundamental: 1 e 2 ciclo, com profissionais
da área específica. ( SEDUC-AM, 2007).

A ideia é justamente dar aos alunos conhecimento sobre a História do Amazonas, afim
de que eles discutam os principais temas que norteiam essa história, e ao mesmo tempo
prepara-los para as provas de vestibulares. Em se tratando desse tema, os alunos poderão
chegar a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) pelo Processo Seletivo Contínuo (PSC)
e a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS). O
Processo Seletivo Contínuo (PSC) É a forma de ingresso estabelecido pela Universidade
Federal do Amazonas, criado pela Resolução 18/1998, do Conselho de Ensino e Pesquisa
(CONSEP), com alterações feitas pela Resolução 014/00. A seleção é feita em uma avaliação
seriada e contínua nas três séries do ensino médio. Atualmente é 50% (Cinquenta por cento)
das vagas dos cursos da UFAM são reservadas para o PSC, sem caráter adicional, que serão
preenchidas pelos candidatos selecionados, os quais ingressarão, assim, sem necessidade de
vestibular. Todos os alunos do ensino médio, matriculados em escolas credenciadas pelo
Conselho Estadual de Educação, podem se inscrever. O Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da
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Universidade do Estado do Amazonas - UEA, aprovado no Conselho Universitário pela
Resolução nº 019 em 18 de agosto de 2011 se constitui como um programa amplo,
sistemático e cumulativo. Avalia o desempenho dos candidatos ao ensino superior de
graduação da UEA, a partir do seu aproveitamento em cada uma das séries do Ensino Médio,
com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Matriz de Referência Curricular das
Escolas Públicas Estaduais do Amazonas. O Sistema de Ingresso Seriado é realizado em três
etapas, correspondentes às três séries do Ensino Médio, por meio da aplicação de provas
anuais, que avaliarão as competências e habilidades adquiridas pelo estudante em cada uma
das séries. Atualmente são destinadas ao Sistema de Ingresso Seriado-SIS/UEA quarenta por
cento (40%) do total de vagas, com exceção do curso de medicina, que é de 50% (cinquenta
por cento).
Diante do quadro educacional, vimos que o ensino de História do Amazonas carece de
mudanças. É preciso discutir em fóruns, simpósios ou outra atividade qualquer os rumos
direcionados para a História Regional na grade curricular. É preciso retomar uma discussão
para o reingresso na Educação Básica dos Fundamentos de História do Amazonas (FHA).
Dedicar aos estudos regionais é de grande relevância para Educação Básica e para o
Ensino Médio. Por isso os objetivos desse artigo eram: realizar estudos regionais (História do
Amazonas) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
(IFAM/CMDI) aos alunos de primeiro e segundo ano (objetivo geral). Discutir temas
regionais que visem preparar os alunos para as provas de PSC e SIS (objetivo específico) e
mostrar aos alunos a importância de se estudar a História do Amazonas (objetivo específico).
MATERIAL E MÉTODOS
A realização deste trabalho, segundo Antônio Carlos Gil, será classificada como sendo
de caráter exploratório, pois seu “seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos do fato estudado” (GIL, 2002).
Será utilizado uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica será desenvolvida com
base em material já elaborado, constituído principalmente em livros, revistas científicas,
dissertações de mestrados e artigos científicos.
Caracterização da amostra
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus Manaus Distrito
Industrial está localizado na Av. Governador Danilo Areosa, nº 1672 – Distrito Industrial,
CEP: 69075-351, em Manaus, Amazonas.
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As aulas de História segundo a grade curricular são 4 (quatro) semanais, 40 (quarenta)
mensais e 80 (oitenta) bimestrais. E com essa quantidade de aulas fica muito difícil cumprir a
lista de conteúdos exigidos pela escola. Por isso foi utilizada 1 (uma) aula todas as sextasfeiras no mini-auditório, que possui espaço para 80 alunos, para ministrar aulas temáticas
sobre a História do Amazonas. O tempo de duração era de 100 minutos, que correspondem a
2 (duas) aulas. Essas aulas começaram no mês de julho e duraram até o mês de novembro,
pois os alunos prestariam as provas do PSC e do SIS no mês de dezembro. Foram ministradas
um total de 36 (trinta e seis) aulas, que ficaram assim distribuídas: 2 (duas) no mês de julho,
pois os alunos estavam retornando do recesso escolar, 8 (oito) no mês de agosto, 8 (oito) no
mês de setembro, 10 (dez) no mês de outubro e 8 (oito) no mês de novembro. Sempre
motivando os alunos para a necessidade de se preparar para as provas nos concursos
vestibulares e colocando para eles da necessidade de se estudar a História do Amazonas, a fim
de compreender que eles tinham que analisar a dominação capitalista desde a conquista no
século XVI até a presenças de grandes empresas, dominando o Distrito Industrial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das dificuldades que os alunos e até professores sentem para aprender ou
lecionar História do Amazonas, criei uma forma de contribuir para o engrandecimento da
disciplina. É uma mídia eletrônica (CD ROM) entitulado “Uma viagem pela História da
Amazônia”. Ao longo de mais de 25 vinte anos de profissão, sempre trabalhei com a
disciplina História do Amazonas, em escolas públicas e particulares. Ministrei aula em vários
cursos pré-vestibulares, como Curso Objetivo e Curso Equipol. E foi justamente no ano de
2015, que foi realizado um trabalho com os alunos do segundo ano dos cursos de Eletrônica e
Mecatrônica, do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –
Campus Distrito Industrial como forma de conhecer a História do Amazonas. Foi utilizada a
mídia eletrônica (CD ROM) como ferramenta educacional para tornar as aulas dinâmicas e
prazerosas. São aulas em power point, que utiliza paisagens, mapas, trechos de filmes e
músicas. Através dessa mídia, os alunos do Ensino Médio puderam compreender os
conteúdos de uma forma que interagiam nas aulas.
O CD ROM “Uma viagem pela História da Amazônia” foi dividido em 5 (cinco)
blocos. A ideia foi de fornecer um trabalho que seria útil para todos aqueles que desejam
conhecer a História do Amazonas. No primeiro bloco, mostra-se o tema Amazônia, região
rica em biodiversidade, que tanto encantou portugueses e espanhóis no início da Idade
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Moderna. No segundo bloco, através dos relatos dos cronistas e conquistadores, foi possível
construir a Pré-História da Amazônia, ou seja, a vida dos povos indígenas antes do contato
com os conquistadores. No terceiro bloco, a Amazônia Colonial, relata-se a presença
espanhola, lusitana e francesa na Amazônia entre os séculos XVI e XVIII. A Amazônia
Imperial é estudada no quarto bloco, onde procura-se mostrar as lutas sociais na Amazônia,
como por exemplo, a Cabanagem e a história da economia que mudou os ares amazônicos: a
borracha. Essa economia transformou Manaus de “Porto de Lenha” a “Paris dos Trópicos”.
No quinto e último bloco estuda-se os fatos que marcaram a chamada Amazônia no período
republicano: apogeu, crise e decadência da borracha; estagnação da economia amazônica e
alternativas econômicas para a região; o movimento tenentista em Manaus, os projetos do
mega empresário Henry Ford na região do Pará; os projetos de desenvolvimento para a
região, como por exemplo, a SPVEA e a Zona Franca de Manaus.
Os resultados alcançados com aulas através desse CD ROM foram satisfatórios, veja o que
disseram alguns alunos sobre esse trabalho.
 Aluno 1 – Fico feliz que o IFAM/CMDI nos proporcione esse tipo de aula. Parabéns
ao Professor pela maneira brilhante que conduziu as aulas.
 Aluno 2 – Muito boa as aulas ministradas pelo professor. É bom saber que tem
professores preocupados em contribuir para formação de seus alunos.
 Aluno 3 – Muito gratificante as aulas. É bom ter um professor preocupado com a
qualidade do ensino, ainda mais de assuntos que envolvem a Amazônia.
 Aluno 4 – As aulas de História do amazonas ministradas no IFAM/CMDI cumpriram
realmente seu papel histórico.


Aluno 5 – Muito importante ter esse tipo de aula, bem diferente do que havia
aprendido no Ensino Fundamental. Conhecer sobre a história da minha região
preparou-me para as provas de PSC e SIS.

 Aluno 6 – Fantástico conhecer sobre a História do Amazonas. Era algo que ainda não
tinha conhecimento.
 Aluno 7 – Além de conhecer a História do Amazonas, sinto-me preparado para as
provas de PSC e SIS.
 Aluno 8 – As aulas ministradas completaram uma lacuna sobre a História do
Amazonas, pois no Ensino Fundamental, a respeito desses conteúdos sobre a história
regional, não foi passado pela escola.
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 Aluno 9 – Quanto conhecimento aprendido sobre a Amazônia. Achei de grande
importância conhecer a verdadeira conquista da região. É bom saber que desde o
século XVI, a Amazônia serve a interesses capitalistas.
 Aluno 10 – Sinto-me preparada para as provas de PSC e SIS, pois realmente aprendi
sobre a História do Amazonas.
Os estudos realizados sobre a História do Amazonas no IFAM/CMDI mostra o
comprometimento com a docência, e além de ser professor, ele tem que ter claro que precisa
ser pesquisador, pois precisa-se produzir trabalhos científicos sobre a Amazônia.
CONCLUSÕES
Pesquisar sobre História do Amazonas é encarar um grande obstáculo, devido as
dificuldades de trabalhar as fontes. Têm poucos trabalhos de graduação e pós-graduação sobre
esse tema. Fico feliz que no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas-Campus Distrito Industrial foi feito um trabalho para vencer os obstáculos e
utilizando a mídia eletrônica pôde-se realizar o ensino de História do Amazonas. O CR ROM,
Uma viagem pela História da Amazônia foi de fundamental importância para o êxito
educacional. Espera-se que essa experiência vivida no IFAM/CMDI possa ser disseminada
para outras escolas.
O professor de história precisa além da docência atuar na pesquisa, pois ele deve
assumir seu papel de construir a História. É preciso enfrentar os desafios de se pesquisar a
História ensinada no Amazonas. Pesquisar sobre a Amazônia é parecer está dentro de um

labirinto. E como diz António Emílio Leite Couto, escritor moçambicano: quem vive em
labirintos, tem fome de caminhos.
Enfim, espera-se que em cada Estado brasileiro possa está sendo construída a sua
história regional, pois precisamos defender a bandeira da necessidade desde a Educação
Básica até o Ensino Médio de ter nos currículos educacionais estudos regionais.
Espera-se apresentar num futuro bem próximo outro artigo. Algo sobre a História do
Amazonas e o turismo histórico. Levar os alunos para dentro dos museus e prédios históricos,
que ajudem a compreender a importância de se estudar a história regional. É como se fosse a
parte II desse artigo.
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RESUMO: Este trabalho se propõe a apresentar reflexões que construídas acerca das relações

de gênero no âmbito do IFAL. Ou seja, reflete sobre a construção, no âmbito laboral, da
igualdade de oportunidades entre servidores e servidoras lotados/as na Reitoria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que tem como marco teórico-metodológico a perspectiva feminista de gênero e as
produções de sentido, que nos possibilita analisar os sentidos construídos para os conceitos –
de gênero e de políticas de igualdade de oportunidades no âmbito laboral – nos documentos e
referências levantadas, assim como refletir criticamente acerca da situação laboral dos
servidores e servidoras da Reitoria do IFAL. O desenho metodológico abarca: a)
levantamento bibliográfico sobre gênero e igualdade de oportunidades no âmbito laboral; b)
identificação de documentos políticos de domínio público; e, c) construir diagnóstico da
situação laboral de servidores e servidoras da Reitoria IFAL. O interesse pelo seu
desenvolvimento se dá em razão de compreender que, embora nossa sociedade tenha
avançado em matéria de políticas públicas na área de gênero, ainda é visível que ela não
oferece as mesmas oportunidades para homens e mulheres em vários âmbitos, dentre eles os
espaços educacionais.
Palavras chave: educação, gênero, mulheres no âmbito laboral, políticas de igualdade.

EQUAL OPPORTUNITIES IN IFAL? ANALYSIS OF EMPLOYMENT
SITUATION SERVERS OF IFAL
ABSTRACT: This study aims to present reflections built about gender relations within the
IFAL. That is, reflects on the construction, in the workplace, equal opportunities between
crowded servers and servants / the Rectory at the Federal Institute of Education, Science and
Technology Alagoas (IFAL). This is a qualitative research whose theoretical and
methodological framework feminist gender perspective and the sense of production, which
enables us to analyze the meanings constructed for concepts - gender and equal opportunity
policies in the workplace - in documents and references raised, as well as critically reflect on
the employment status of servers and servants of the Rectory of IFAL. The methodological
design includes: a) literature on gender and equal opportunities in the workplace; b)
identification of policy documents in the public domain; and, c) build diagnosis of
employment status of servers and servants of the Rectory IFAL. Interest in the development
occurs due to understand that although our society has advanced in the field of public policies
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on gender, it is still clear that it does not offer the same opportunities for men and women in
various areas, including spaces educational.
KEYWORDS: education, gender, women in the workplace, equality policies.
INTRODUÇÃO
Simone de Beauvoir (1949), afirmou em sua obra “O segundo sexo”, que não se nasce
mulher, torna-se mulher! A assertiva planteada por Beauvoir manifesta uma realidade de toda
humanidade, independente de período histórico, cultura, religiosidade etc. Desde a
perspectiva da teoria feminista afirma- se que por mais que a ciência, a tecnologia e a
sociedade tenham avançado, as bases materiais e simbólicas permanecem assentadas em
princípios excludentes que não apenas refletem a categoria gênero, se não que também
ajuízam marcadores como

raça/etnia, religiosidade e classe social (YOUNG, 2000;

SAFFIOTI, 2001; SAFFIOTI, 2003; SCOTT, 2003). Portanto, é legítimo afirmar que a
sociedade reproduz – incessantemente – em seus pilares, relações assimétricas entre homens e
mulheres, que incidem nos vários âmbitos.
Em primeiro lugar é importante considerar que ainda que as mulheres tenham aportado
amplamente no desenvolvimento da sociedade, seu protagonismo foi invisibilizado e
colocado a margem dos grandes acontecimentos da história, e é com base em um “discurso
hipertrofiado” que se produz uma compreensão hegemônica de que os homens são ponto de
referência e são as suas contribuições que explicam a evolução da humanidade.
Essa fronteira androcêntrica perdurou por séculos, porém as vozes que foram
silenciadas, as mulheres importantes que não foram reconhecidas em nossa história etc.,
começaram a ter ressonância e visibilidade através do feminismo. O movimento feminista
constituiu-se como um avanço político, teórico e social que inicialmente potencializou o
questionamento dos papéis tradicionais “que constituem” homens e mulheres, e,
posteriormente, visibilizou o protagonismo das mulheres e suas contribuições frente a uma
cultura e ciência predominantemente androcêntrica.
Para o feminismo as instituições sociais não estão apartadas da estrutura patriarcal de
poder. Ademais, as instituições sociais não estão alheias ao processo de “contaminação”
promovido pelas estruturas patriarcais. O movimento de transformação se dá dentro das
estruturas patriarcais de poder pois nada se dá ou dará fora delas (SAFFIOTI, 2003).
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Sendo assim, é apropriado que reflitamos acerca do convite que Foucault nos faz ao
sugerir que possamos submergir nos processos mais remotos e compreender como caímos em
nossas armadilhas históricas (DREYFUS; RABINOW, 1995).
Nesse processo, o protagonismo do movimento feminista tem sido importante para
evidenciar e apontar alternativas políticas para a promoção da igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres. No entanto, vale salientar que embora a igualdade de oportunidades
no âmbito laboral seja um princípio jurídico reconhecido internacionalmente, ainda há grande
resistência em materializar políticas públicas que garantam tais ações afirmativas.
Sendo assim, compreendemos a igualdade de oportunidades no âmbito laboral como
ações afirmativas que objetivam construir um conjunto de políticas públicas com vistas a
“corrigir” os efeitos da discriminação reproduzida e legitimada no passado e concretizar o
“ideal” da igualdade de acesso e oportunidades.
Em terceiro lugar, é necessário considerar que as mudanças recentes no contexto de
políticas de igualdade promoveram importantes transformações, porém, em se tratando de
políticas públicas de igualdade de oportunidades, muitas pesquisas têm evidenciado que ainda
há muito por superar. Dentre a longa lista, citamos alguns aspectos que se tornam importante
destacar: a) as condições de acesso, presença e permanência das mulheres no trabalho são
diferenciadas, tendo em vista a persistência de princípios de que é mais “rentável” contratar
uma força masculina ao contrário da feminina (a licença maternidade e os cuidados com a
família são levantados no momento de análise de currículos etc.); b) a diferença salarial é
tema “polêmico”, pois retrata a realidade brasileira onde as mulheres, mesmo com alta taxa de
escolarização, recebem cerca de 30% a menos que os homens (BID, 2009); c) a sexualização
das ocupações (do cuidado e da produção) que está relacionada com as diferenças salarias
entre as profissões e o reconhecimento social (BRUSCHINI, 1995); d) os diferentes índices
entre mulheres e homens quando se trata de desemprego e precariedade no trabalho é um
fenômeno mundial e preocupante por tratar-se também de questões vinculadas com a saúde;
e) a conciliação da vida laboral que ainda é compreendida como questão do “mundo
feminino” (LOW, 2013); f) a dupla e tripla jornada de trabalho que atinge fortemente as
mulheres; g) a escassa presença das mulheres nos espaços de decisão, de direção, na política
etc.
Por último, compreendendo gênero como um recurso intelectual e analítico importante
capaz de combater os discursos deterministas, e, também como elemento constitutivo das
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relações sociais e das formas primárias de estabelecer relações de poder (SCOTT, 2003) fazse necessário institucionalizar políticas de promoção da igualdade de oportunidades.
Frente a essa perspectiva, sabemos que cada vez mais pesquisadoras e pesquisadores do
feminismo e da área de gênero têm identificado a necessidade das instituições públicas e
privadas oferecerem espaços de diálogos e políticas institucionais na área de conciliação
laboral e igualdade de oportunidades entre as/os profissionais.
A iniciativa de fazer análises de gênero, refletir, propor, construir e implementar
instrumentos e metodologias é uma característica importante em uma instituição pública. Ou
seja, aderir a um princípio de igualdade, delegar pessoas para formular, implementar e avaliar
políticas e promover sensibilizações desfocadas da realidade não é suficiente para enfrentar as
desigualdades. Produzir diagnósticos, conhecimentos específicos e transversalizar o princípio
da igualdade e os temas de gênero a partir de distintas experiências históricas e institucionais,
e, evidentemente ter a competência e capacidade de implementar essas mudanças é
primordial.
Trata-se, sobretudo, de compreender e promover relações de poder horizontais,
transformar a realidade, mudar concepções e estruturas (concretas e simbólicas) complexas e
arraigadas com o objetivo de refletir sobre a cultura institucional e seus procedimentos,
formas de organização do trabalho, da vida privada e da vida pública, que possibilitem –
minimamente – iniciar processos de romper com a desvalorização, subordinação e
secundarização da mulher no mundo do trabalho e na sociedade.
Nesse sentido, a pesquisa se propõe a problematizar e analisar como se constrói, no
âmbito laboral, a igualdade de oportunidades entre os/as servidores/as da Reitoria do IFAL,
considerando que a promoção de políticas de igualdade se dá também ao enfrentar as
dificuldades adicionais advindas da “condição” de gênero.
CAMINHO METODOLÓGICO
Considerando a pesquisa uma atividade intrínseca do fazer científico, “que alimenta a
atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 2010, p. 16).
Pretende-se, através dessa pesquisa, apresentar contribuições para a organização de base do
IFAL, assim como possibilitar um espaço de formação em áreas e temas relacionados ao
campo da política pública na interface com a educação, administração pública e as questões
de gênero.
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Para isso opta-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa que envolve algumas
estratégias metodológicas que se complementam no sentido de responder ao seu objetivo. A
opção pelo método qualitativo está “associada aos objetivos da investigação, passando a
alinhar-se a uma postura epistemológica específica” (SPINK 1999, p. 49), com vistas a
contribuir com/na construção de um conhecimento que busca questionar e superar a noção
tradicional de dualidade: objeto x sujeito, qualitativo x quantitativo, individuo x sociedade,
realismo x idealismo etc.
Nesse sentido, a perspectiva feminista de gênero e as práticas discursivas e produções
de sentido oferece ferramentas teórico-metodológicas que possibilitam pensar e relacionar a
ciência como uma construção social. Assim, “concebemos a pesquisa científica como uma
prática reflexiva e crítica, mas também uma prática social” (SPINK, 1999, p. 43).
Dito isso, a referida pesquisa está diante a possibilidade de construção de uma ciência
que não é, naturalmente, neutra, objetiva, universal. Tendo em vista que as pessoas que
protagonizam a investigação atuam e compartilham valores, crenças, discursos etc. permite
afirmar que o fazer ciência deve considerar as relações de poder que permeiam o processo de
construção do conhecimento, questionar a noção de verdade absoluta e fazer uma crítica à
própria ciência (SPINK, 1999; LOW, 2013).
O desenho metodológico está fundado nos seguintes eixos: a) levantamento
bibliográfico; b) identificação de documentos de domínio público e c) diagnóstico da situação
laboral de servidores e servidoras da Reitoria/IFAL.
Acerca do levantamento bibliográfico sobre gênero e políticas de igualdade de
oportunidades no âmbito laboral buscou-se identificar o que há de conhecimento produzido e
publicado sobre o tema de estudo e como esse material ajuda a (re)pensar e construir questões
e possibilidades de respostas. A partir do uso dos descritores “gênero”, “mulheres no âmbito
laboral”, “igualdade de oportunidades”, considerou-se as publicações referentes ao período de
2013 – 2015, em dois sites de importante relevância acadêmica/política no país, o Portal da
CAPES e a Biblioteca do Scielo.
No processo de identificação de documentos políticos de domínio público entende-se
que os documentos são importantes dispositivos de análise de políticas públicas e constituem
um conjunto diverso de dados que poderá agregar relatórios de governo, programas, planos,
textos de jornais etc. Para isso realizou-se pesquisa documental na perspectiva de reunir os
principais documentos que fazem referência ao processo de enfrentamento das desigualdades
de gênero no âmbito laboral.
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Para construir o diagnóstico da situação laboral de servidores e servidoras da
Reitoria/IFAL identificou-se, inicialmente, os âmbitos específicos da atuação de diferentes
sujeitos e por isso está construído a partir de duas ações distintas e complementares. A
primeira delas refere-se a identificação de ações promotoras da igualdade de oportunidades
por setores estratégicos da Reitoria, onde será levantar informações sobre cultura
organizacional, estrutura e gestão organizativa, relações laborais, comunicação e imagem
corporativa, formação continuada, plano de carreiras etc. Nesse processo espera-se identificar
a existência, ou ausência, de iniciativas institucionais que sugere promoção de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no âmbito laboral.
A segunda ação está baseada na importância de conhecer a realidade, ou seja, trata-se de
levantar o perfil dos servidores e das servidoras da Reitoria/IFAL. Para isso contou-se com
apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e demais setores a ela vinculada que permitiu
traçar um perfil, inicial, dos servidores e servidoras que estão lotados/as e/ou cedidos/as à
Reitoria. As informações foram produzidas a partir do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos (SIAPE) baseando-se nos seguintes elementos: sexo, idade, tempo de
exercício, órgão de origem/lotação, regime jurídico, profissão, jornada de trabalho, formação
profissional, tipo de funções e/ou direções assumidas, licenças concedidas (mandato eletivo
e/ou sindical), salário, conciliação da vida laboral, familiar e pessoal, motivações para
licenças e/ou ausências etc.
Espera-se que através de tais informações possamos identificar elementos que, quiçá,
possam favorecer e/ou desafiar a igualdade de oportunidades entre servidores e servidoras da
Reitoria/IFAL.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ainda que a pesquisa esteja em processo de análise dos dados e finalização, a partir da
pesquisa bibliográfica, foi possível visualizar e analisar o que foi produzido academicamente
acerca do tema. Inicialmente observa-se a existência de escassas publicações no que se
relaciona com mulheres no âmbito laboral ou políticas de igualdade. Identificou-se 202
artigos, e, após filtragem apenas 08 (oito) artigos no idioma português, verdadeiramente,
pautam tais questões.
O debate sobre mulheres no âmbito laboral ou políticas de igualdade surge como
demanda de movimentos sociais e feminista, orientando-se para o desenvolvimento de
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políticas de equidade e a importância em dar visibilidade aos marcos normativos no âmbito
nacional e internacional.
No que se refere ao tema de gênero identificou-se 14.845 artigos. Com um número
significativo de material a ser trabalhado optou-se por seguir adiante com a análise
documental, e, posteriormente retornar para finalizar a análise dos artigos que
verdadeiramente trata do tema.
No entanto, um rápido olhar analítico observa-se que, em alguns casos, autores e
autoras realizam recortes específicos e complementares que contribuem para um olhar mais
complexo da realidade das mulheres e permitem pluralizar, como por exemplo: geração,
raça/etnia, classe, orientação sexual e outras especificidades.
Atualmente a equipe de pesquisa está em processo de análise dos dados que podem dar
visibilidade a realidade dos/as servidores/as da Reitoria/IFAL. Portanto, torna-se possível
pontuar algumas observações iniciais. No âmbito da Reitoria/IFAL observa-se que o número
de homens e mulheres é equivalente, são 154 servidores (52%) e 144 servidoras (48%).

Figura 1. Situação de servidores e servidoras relacionada com FG, CD ou FUC. Ifal, 2016.

Embora visualize-se que 48% do quadro funcional da Reitoria/IFAL esteja ocupado por
mulheres, as mulheres somam 45% das pessoas que ocupam cargos de confiança e dentre elas
apenas 41% estão atualmente ocupando as melhores remunerações.
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Figura 2. Situação de servidores e servidoras relacionada com Tipo de FG e CD. Ifal, 2016.

Segundo pesquisas as mulheres recebem aproximadamente 30% menos que os homens
para desempenhar as mesmas funções. Embora no serviço público servidoras e servidores
possuam as mesmas oportunidades, visualizou-se que entre as pessoas que ocupam cargos de
confiança (FG, FUC ou CD) há diferenças salariais. Dos 59 homens que ocupam cargos de
confiança, 25% deles possuem renda acima de R$ 13.000,00. Enquanto isso, das 48 mulheres,
apenas 15% delas possuem tal renda.

Figura 3. Servidoras com renda acima de R$ 13.000,00

Figura 4. Servidores com renda acima de R$ 13.000,00

Tratando-se de um projeto que envolve análises complexas, a participação e
disponibilidade da instituição etc. os dados produzidos inicialmente contribuem como um
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disparador que fomenta a necessidade de novas caminhadas e buscas. No momento, a equipe,
encontra-se analisando cuidadosamente os dados.
Quiçá, a construção dessa pesquisa possibilite apontar caminhos para fortalecimento e
aperfeiçoamento de práticas de promoção da igualdade de oportunidades entre servidores e
servidoras, assim como possa constituir-se como iniciativa inovadora no trato de políticas de
igualdades de oportunidades entre homens e mulheres no serviço público, em especial, nos
Institutos Federais do país.
CONCLUSÕES
Para que a igualdade formal seja convertida em igualdade real é fundamental o
desenvolvimento de políticas públicas amplas e setorizadas, que desenvolvam recursos
políticos/jurídicos e medidas que auxiliem no incremento da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres nos espaços educacionais.
Sendo assim, estima-se que a proposta de pesquisa repercuta positivamente na estrutura
organizacional da instituição – de forma interna inicialmente, e, no externo, ou seja, com o
alunado, posteriormente – pois possibilita o início de diálogos sobre as possibilidades da
conciliação da vida familiar e laboral dos servidores e servidoras da instituição.
O título deste tópico deve estar em negrito e alinhado à esquerda. Não deixar linha
separando o título do texto. Iniciar o texto com recuo de 1,0 cm da margem esquerda.
Apresentar as principais conclusões em frases curtas, separadas por parágrafos. Não usar esta
seção para sumarizar os resultados (o que já foi feito no Resumo), mas destacar o progresso e
as aplicações que o trabalho propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando,
sempre que apropriado, sugestões para trabalhos futuros. Deixar uma linha em branco após o
texto das conclusões.
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RESUMO: Pesquisas evidenciam que os adolescentes brasileiros possuem práticas habituais
alimentares inadequadas, pois a maioria apresenta consumo considerável de alimentos com
altos índices de gorduras trans, açúcar e sal, bem como pouca quantidade de vitaminas,
minerais e, praticamente, ausência de frutas, verduras e legumes, desencadeando malefícios à
saúde. Partindo desta realidade, o projeto de aprendizagem teve como objetivo a construção
da Ilha Interdisciplinar de Racionalidade (IIR), com enfoque na seguinte situação-problema:
Como o conhecimento químico do ensino médio pode contribuir efetivamente sobre a
alimentação dos adolescentes? Este projeto de aprendizagem foi realizado 38 alunos do 1ª, 2ª
e 3ª ano do Ensino Médio de uma escola pública federal do município de Teresina. A
elaboração do projeto deu-se mediante tais etapas: clichê, panorama espontâneo, execução das
linhas de ação, abertura de caixas-pretas, abordagem interdisciplinar relacionada às áreas do
saber como, por exemplo, química, biologia e nutrição. Por fim, coletaram-se dados junto aos
estudantes referentes à alimentação, destacando a falta de interesse e pouca informação a
respeito da problemática e que os professores não estavam articulando a sua disciplina a uma
abordagem de cunho interdisciplinar com ênfase à alimentação. A partir da IIR tornou-se
viável construir um ensino menos fragmentado, proporcionando tanto o aluno quanto o
professor versatilidade e abertura nas aulas, com isso campo da ciência/química pode
contemplar a realidade em esferas locais e regionais.
Palavras–chave: caixas-pretas, científico-tecnológico, ilhas de ação, situação problema

RATIONALITY ISLANDS IN THE CONTEXR OF NUTRITION TEENS:
A METHODOLOGICAL PERSPECTIVE IN CHEMICAL TEACHING
ABSTRACT: Research show that the Brazilian adolescents have routines inappropriate food
because most have considerable consumption of foods with high levels of trans fats, sugar
and salt, as well as little amount of vitamins, minerals and, practically, absence of fruits and
vegetables ., triggering harmful effects to health from this reality, the Learning project aimed
construction of Interdisciplinary Island of Rationality (IIR), with focus on next situationproblem: how the chemical knowledge of high school can contribute effectively about feeding
teenagers? This learning project was held 38 Students take 1st, 2nd and 3rd year of high
school in a federal public school in the city of Teresina. The project development gave up
upon such stages: cliche, spontaneous panorama, the implementation of the action lines,
opening boxes, black, interdisciplinary approach related as do areas as saber, example por,
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chemistry, biology and nutrition. Finally, they collected data-together to students related to
food, highlighting the lack of interest and little information about the problematic and that the
teachers were articulating a discipline your an interdisciplinary nature approach with
emphasis on food. At from the IIR became viable building hum education Less Fragmented,
providing both the student the teacher versatility and openness classes with it field of
science/chemistry can contemplate reality balls local and regional.
KEYWORDS: black boxes, scientific-technological, action islands, problem situation

INTRODUÇÃO
A atividade desenvolvida a partir da construção da ilha interdisciplinar de racionalidade
(IIR) proporciona um crescimento intelectual sobre a elaboração de projetos de aprendizagem
com enfoque na situação-problema e, é bastante relevante aos alunos pois permite uma
relação entre os campos do saber e viabiliza a unificação de várias áreas do conhecimento
promovendo uma aprendizagem significativa e objetiva.
Visando os profissionais da educação, uma proposta pedagógica de cunho
interdisciplinar, é bastante eficaz em todos os seus aspectos e demandas acadêmicos,
permitindo ao professor atuar em sala de aula com intencionalidade, buscando novos
mecanismos para promover em suas aulas rupturas e mudanças paradigmáticas em seus
alunos, estabelecendo novas conexões e articulações na estrutura cognitiva dos estudantes.
Afinal, tal proposta metodológica de articulação interdisciplinar desempenha a construção e
ressignificação do pensamento e da alfabetização científica e tecnológica no âmbito da
sociedade contemporânea.
Para Fourez (apud SCHMITZ e FILHO, 2004), a construção de representações do
mundo que estão estruturadas e organizadas em função de um projeto humano (ou de um
problema a resolver), em um contexto específico e para destinatários específicos, apelando
para várias disciplinas, com a intenção de chegar a um resultado original não dependendo das
disciplinas de origem, mas sim do projeto que se tem. A representação, às vezes, chamada de
ilha de racionalidade torna possível as comunicações e os debates organizados e precisos em
torno de um projeto.
Nessa perspectiva, a elaboração e desenvolvimento do projeto a partir da situaçãoproblema que se trata da necessidade de conhecer meios em que o conhecimento químico no
contexto do Ensino Médio contribui para que se tenha uma vida mais saudável com relação à
alimentação. Sendo assim, vários profissionais da saúde salientam a relação entre a dieta e os
riscos de doenças crônicas, visto que é necessário destacar a importância de uma vida
saudável e boa dieta.
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Foi descoberto que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) a fase da
adolescência compreende do período entre 10 e 19 anos, pois é nessa etapa que ocorre várias
transformações corporais e emocionais. Tais mudanças exigem uma alimentação nutritiva e
balanceada, que assegure um progresso físico e intelectual. No entanto, a maioria dos
adolescentes não se alimenta de forma adequada, fazendo com que suas necessidades
nutricionais não sejam satisfeitas. O Ministério da Educação Básica (2007) informa que:
Algumas pesquisas mostram que os adolescentes
brasileiros possuem hábitos alimentares inadequados,
com baixo consumo de produtos lácteos, frutas, verduras,
legumes, e ingestão excessiva de açúcar e gordura. Entre
os adolescentes, também é comum o consumo de
alimentos do tipo fastfood, ou seja, alimentos com alta
quantidade de gordura (principalmente gordura
saturada), açúcar, colesterol ou sal e com pouca ou
nenhuma quantidade de vitaminas e minerais (p. 31).
Nesse contexto, o ensino de química estuda a constituição das moléculas, íons ou
átomos, isto significa que na química dos alimentos depara-se com moléculas complexas,
constituídas por uma versatilidade de grupos funcionais. Ao se consumir um alimento, é
absorvido um aglomerado de substância que contêm inúmeras interações com diversas outras
substâncias, isto é, a alimentação compartilha um grande número de interações. Nessa
concepção, as interações podem ser estudadas, neste caso, pela nutrição.
MATERIAL E MÉTODOS
A primeira etapa tratou-se da construção do projeto de aprendizagem que fundamentou
o clichê. Sobretudo, esta etapa envolveu produção de questionamento sobre a situaçãoproblema, fundamentada com os conhecimentos prévios sobre o assunto. Inicialmente, não foi
permitida nenhuma pesquisa ou consulta sobre a temática, a fim de que a construção da
situação não sofresse nenhum tipo de influência. Após essa etapa, o tema foi escolhido.
A partir da escolha do tema, foram respondidas algumas perguntas: Sobre o que
pretendo aprender? Qual a questão temática interessa? O que já sei sobre o tema? Quais são
certezas? Quais as dúvidas? Em que contexto aborda a situação-problema? Como buscar
informação sobre a temática? Como organizar as informações? Que produtos e solução da à
situação-problema? Quem são os destinatários deste projeto A. B. P?
A segunda etapa deu-se a partir da elaboração do panorama espontâneo, onde se pôde
perceber a intervenção bastante acentuada do elemento humano e que se promoveram as

Artigos

Ciências Humanas

13762

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

“bifurcações” das “caixas pretas”, das normas envolvidas, dos especialistas e das
especialidades que poderiam esclarecer a situação problema (SCHMITZ, FILHO, 2004).
A etapa referente ao panorama espontâneo consolidou-se mediante à construção do
mapa conceitual sobre o tema. O mapa conceitual abrangeu, em sua complexidade, os
seguintes aspectos: científico-tecnológico, econômico-político e socioambiental (MILARÉ,
2014).

Figura 1: Mapa conceitual elaborado na etapa do panorama espontâneo.
A terceira etapa culminou na execução das linhas de ação. Esta etapa equivale à
organização de ações que proporcionou a construção da IIR, que possibilitou adotar recursos
no decorrer do percurso.
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Veja

um

breve

resumo

das

etapas

vivenciada

na

construção

IIR.

Tabela 1: Resumo das etapas da Ilha Interdisciplinar de Racionalidade

A quarta etapa processou-se na busca de especialistas como eixos norteadores e
integradores na abertura de caixas-pretas. Na consulta aos especialistas, a situação-problema
foi trabalhada mais minuciosamente, analisando-se mais profundamente determinados
conteúdos científicos (MILARÉ, 2014). Porém para o desenvolvimento desse trabalho não foi
consultado especialistas na área.
A quinta etapa referente à abordagem interdisciplinar concedeu a articulação dos
conhecimentos da área da química, biologia e da nutrição. Estes campos da ciência
favoreceram o entendimento e propriedade acerca da problemática, cujas áreas do
conhecimento científico se articularam de forma a dispor uma compreensão ampla, que
satisfez e respondeu a situação-problema proposta.
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Tabela 2: Proposta metodológica de articulação interdisciplinar

Para obtenção de dados referentes à alimentação dos estudantes, a pesquisa procedeu da
seguinte maneira: a aplicação de questionário para levantamento de dados quantitativos,
contendo nove questões relativas à alimentação dos alunos, sendo algumas com a opção de
sim/não, outras com justificativa para a situação-problema em questão. O questionário foi
aplicado nas áreas frequentadas pelos alunos do ensino médio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), nos momentos de intervalo das aulas com a
participação de 38 alunos do 1ª, 2ª e 3ª ano do Ensino Médio, que se disponibilizaram a
responder o questionário de pesquisa para a coleta das informações.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2: Rótulos de alimentos. IFPI, 2016
Nota-se que a grande maioria dos estudantes abordados não lê os rótulos dos alimentos.
As principais justificativas foram: a falta de tempo disponível para observar tantos detalhes;
outros afirmaram não ter interesse algum em observar os rótulos, pois os mesmos não
influenciaram em nada a compra e o consumo do alimento. A minoria que afirmou lê, relatou
a preocupação com os malefícios do excesso de gorduras trans contido nos alimentos, e
costumeiramente se preocuparam com a qualidade dos alimentos.

Figura3: Sal presente em lanches rápidos. IFPI, 2016
Cerca de 70% dos entrevistados se preocuparam com a quantidade de sal. Alguns
revelaram possuir colesterol alto. Outros enfatizaram o quanto o sal seria prejudicial à saúde e
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não ingeriram em excesso, pois, houve casos em que eles afirmaram ter uma alimentação
balanceada, com ingestão de alimentos mais saudáveis, visto que trocavam lanches rápidos
por lanche saudável. Entretanto, outros estudantes relataram não ter devida preocupação
concernente aos lanches rápidos, pois falaram que havia poucas opções e, também devido à
falta de tempo. Por outro lado, outros afirmaram que só queriam se alimentar e só se
interessavam somente pelo sabor e não pela nutrição de alimentos saudáveis.

Figura 4: Consumo de Refrigerante. IFPI, 2016
Todos afirmaram conhecer o excesso de açúcar contido nos refrigerante, e estavam
cientes dos prejuízos à saúde, destacando, principalmente, a relação entre a diabetes e os
açucares no refrigerante. Porém, cerca de 20% dos alunos arriscariam-se a assumir os riscos, e
beberiam o refrigerante frequentemente.
Tabela 3: Alimentos saudáveis e lanches diários

De acordo com a tabela 3, constatou-se que a maioria dos estudantes consome alimentos
saudáveis e ao mesmo tempo lanches rápidos o que implica afirmar que eles possuem certo
conhecimento prévio sobre alimentação saudável e seus benefícios, porém verificou-se que
seus hábitos alimentares ainda são inadequados.
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Figura 6: Professores em relacionam aos assuntos com alimentação. IFPI, 2016

Cerca de 70% dos professores, especificamente os da disciplina de química, não
costumam relacionar os conhecimentos científicos da disciplina à alimentação de forma
interdisciplinar, pois os mesmos trabalham os conteúdos de forma fechada, preocupando-se
apenas com assuntos, o que não propicia o interesse e a motivação dos alunos sobre o tema.

CONCLUSÕES
Na organização inicial, a partir da elaboração da situação-problema, procurou-se
organizar os aspectos que o projeto englobou, contudo, somente após a metodologia
empregada, se viabilizou por mecanismos pautados a seguir: a problemática em questão foi
percebida com algo além da importância escolar; o tema foi instigador o suficiente para o
surgimento de necessidades e maneiras de abordá-lo; exploração de recursos dos mais
variados em busca de informações; a construção de conhecimento dos alunos; a crítica e
reflexão acerca da tomada de decisão a frente de questões que envolveram um pensamento
complexo.
Com base nos resultados obtidos pela realização do projeto de aprendizagem,
constatou-se a falta de interesse e pouca informação a respeito do tema. Esta proposta
metodológica se fez pertinente, uma vez que promoveu uma intervenção, de forma que oriente
os alunos acerca dos alimentos consumidos, diferenciando uma alimentação saudável e
hábitos alimentares inadequados, ressaltando seus malefícios. Outro fato preocupante, de
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acordo com o levantamento de informações realizado pelo relato dos estudantes, foi a
negligência por parte dos professores, pois eles não articulavam a sua disciplina à esta
vertente interdisciplinar em relação à alimentação.
É imprescindível tanto o aluno quanto o professor ganhar versatilidade e abertura nas
aulas. Com isso, as aulas de química podem contemplar esta realidade de projeto de
aprendizagem em esferas locais e regionais. Esse tema englobou diversas áreas, além de
processos vividos pela sociedade, alunos, professores cotidianamente, promovendo um debate
de cunho social, buscando alternativas de forma que o conhecimento se expanda além da
disciplina.
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IMERSÃO NA ALDEIA MANOEL ALVES PEQUENO NO ESTADO DO
TOCANTINS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSOS DE
EDUCAÇÃO INDÍGENA POR MEIO DOS JOGOS DO POVO KRAHÔ
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RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar um relato de experiência intitulado:
Imersão na Aldeia Manoel Alves Pequeno no estado do Tocantins: considerações sobre o
processos de educação indígena por meio dos Jogos tradicionais do povo krahô. A referida
imersão aconteceu durante os jogos tradicionais do povo Khahô entre os dias 16 e 21 de
agosto. O estado do Tocantins tem uma população estimada de três mil índios distribuídos em
29 aldeias. Esta pesquisa apresenta de forma objetiva e suscita a estrutura organizacional da
aldeia indígena Manoel Alves Pequeno, bem como os jogos e o processo educacional
implícito nas modalidades esportivas e comunitárias apresentadas. Metodologicamente, para a
realização deste estudo foram utilizadas as observações in loco e revisão de literatura. Para
embasar a discussão relacionada aos procedimentos metodológicos utilizamos autores como
Lima (2007) Severino (1996). Os jogos indígenas representam de forma categórica e
expressiva a cultura do povo Kharô e por meio deste o processo educacional acontece e se
fortalece baseado nos ritos, costumes, organização espacial e territorial, organização política e
comunitária.
Palavras–chave: língua, interação, cultura, educação indígena intercultural

Immersion in the Village Manoel Alves Pequeno in the Tocantins state:
considerations on the Indian education processes through Krahô people of
the Games.
ABSTRACT: The aim of this study was to obtain an experience to live in the village Manoel
Alves Pequeno in Tocantins State, and thus obtain clarification on indigenous education
processes through traditional Games Kraho people. This event took place between 16 and 21
August in 1 of the 29 villages of the state of Tocantins, which has an estimated population of
three thousand Indians. This research presents a summary of the organizational structure of
the indigenous village Manoel Alves Pequeno, as well as the games and the educational
process of these sports and community. The methodology used for this study were the on-site
observations and literature review to support the discussion related to the methodological.
Procedures used authors such as Lima (2007) Severino (1996). Indigenous games represent
categorical and expressively culture of Kharô people and through this educational process
takes place and is strengthened based on rites, customs, spatial and territorial organization,
political organization and community.
KEYWORDS: language, interaction, culture, intercultural indigenous education
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INTRODUÇÃO
O povo indígena krahô constitui o ramo Timbira que segundo Rodrigues (2002) fazem
parte da família linguística Jê do tronco linguístico Macro- Jê, que se localizam à margem
direita do Rio Tocantins mais precisamente no município de Goiatins no Estado do Tocantins.
No que diz respeito aos Jogos Tradicionais dos povos Krahô, estes iniciaram no ano de
2014 e no ano de 2016 aconteceu a terceira edição dos jogos entre os dias 16 e 21 de agosto.
Os jogos em sua plenitude permitem que haja uma interação entre os povos krahô, parceria,
troca de experiências e, como aponta Melatti (1976) a interação de seus rituais o que confirma
o caráter de preservação da identidade cultural. Ainda relacionado a cultura Laraia (1986)
aponta que o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, herdeiro de um
longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridos pelas
numerosas gerações que o antecederam.
Desta forma, observou-se que a comunidade preserva muitos traços culturais, como por
exemplo, os jogos e a língua materna, e usos dessas manifestações em vários âmbitos e
esferas sociais.
Nesse sentido, o evento de imersão aconteceu em decorrência da parceria firmada com a
Universidade Federal do Tocantins (UFT) junto ao Laboratório de Línguas Indígenas (LALI)
do Campus Araguaína sob a Coordenação do Professor Dr. Francisco Ediviges de
Albuquerque, a equipe de professores do Instituto Federal do Tocantins, campus Colinas do
Tocantins foi convidada para participar de visita técnica nos Jogos Indígenas do Povo Krahô.
Os jogos indígenas estão vinculados aos seus saberes e sua cultura, conforme estudos da
antropologia indígena, é sabido que a união destes povos com intuito de colocar em prática o
esporte tradicional data bem antes do processo de colonização. Conforme Rocha Ferreira
(2005), os jogos fazem parte do patrimônio da humanidade, sendo importante instrumento
bio-social-cultural.
Sendo assim, observa-se que a mola propulsora para a realização dessa pesquisa é a
análise dos III Jogos, na perspectiva do processo educacional indígena como forma da
manutenção da identidade do povo Krahô, vale ressalta que a imersão apresenta por meio de
observação in locu e da revisão de literatura.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa inicialmente fundamentou-se na “documentação como método de estudo
pessoal” (SEVERINO, 1996, p. 35). Iniciou-se então uma documentação em artigos, livros e
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e-books que contemplassem a temática educação indígena, registrando em editor de texto
digital os principais pontos.
Em uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista que o processo de imersão exigiria um
olhar cauteloso com relação a organização dos jogos, regras, modalidades entre outros, além
de perceber as implicações educacionais embutidas em todas essas ações foi preciso
desconstruir algumas ideias e conceitos para enxergar os jogos de maneiras mais profícua.
De caráter inicialmente exploratório, a primeira etapa se configurou em uma pesquisa
bibliográfica, tendo em vista a carência por parte do pesquisador em estudos do objeto em
questão. Consonante com o que com Lima e Mioto (2007, p. 39) afirmam, a função da
metodologia é “apresentar o ‘caminho do pensamento’ e a ‘prática exercida’ na apreensão da
realidade, e que se encontram intrinsecamente constituídos pela visão social de mundo
veiculada pela teoria da qual o pesquisador se vale”.
Na “pesquisa bibliográfica, a leitura apresenta-se como a principal técnica, pois é
através dela que se pode identificar as informações e os dados contidos no material
selecionado nesse sentido, a revisão de literatura foi complementada pela pesquisa de teses e
dissertações sobre o tema e, foram realizadas leituras de reconhecimento do material
bibliográfico; leitura com o intuito de verificação se as informações e/ou dados selecionados
interessam de fato para o estudo e leitura crítica.
Após a compreensão teórica das potencialidades e desafios foi realizada a imersão,
que se caracteriza como sendo uma pesquisa de campo, exclusivamente de observação para
com base na revisão teórica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A chegada na Aldeia Manoel Alves Pequeno, foi seguida da recepção pelos os líderes
da aldeia o cacique “ Doadanin Krahô”, ao pai do cacique – o senhor Secundo Krahô e ao
Renato Krahô – filho do cacique. A recepção foi respeitosa, resguardada de descrição e
cautela nas palavras dos indígenas.
Tudo ao redor nos deixava em situação de contato real com o que até aquele instante
só conhecíamos em livros e narrativas orais. Logo que o ônibus estacionou na Aldeia, várias
crianças entre quatro a oito anos aproximaram e esse foi o primeiro olhar – o corpo, os
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cabelos e as brincadeiras íntimas com o cachorro nos faziam pensar quão saudáveis pareciam
aquelas crianças e, também, tão livres.
Ficamos alojados em dois quartos pertencentes a escola indígena da comunidade. A
escola possuía arquitetura diferente das demais casas presentes na Aldeia – pois ela é
construída em estrutura de concreto armado, fechamento em alvenaria e argamassa, portas e
janelas em esquadrilha metálica, cobertura e telhado de cerâmica com cores em branco e azul.
Em sua tipologia possuía: dois banheiros, duas salas de aulas médias, cozinha e espaço
administrativo. Já as casas indígenas são feitas de barro e tem teto de palha em um modelo
circular e os banheiros são fora da casa.
Para Funari e Piñón (2011) um primeiro meio de se conhecer um grupo humano
qualquer, e em particular uma comunidade indígena, consiste em mergulhar no seu cotidiano,
numa imersão que permita perceber como o mundo pode ser visto e vivido de outra maneira.
A maneira mais óbvia de conhecer os índios é, portanto, conviver com eles (a chamada
‘experiência etnográfica’).
No entanto, é interessante ressaltar que o espaço escolar ganho outro significado. Entre
os dias 16 ao 22 de agosto este espaço se tornou o lugar onde nós visitantes tomamos como o
“nosso”, as duas salas da escola se tornaram quartos e no chão diversos colchões e roupas
espalhadas. A mesa de atividades se tornou o armário de vários alimentos, a cozinha se tornou
o espaço sagrado do “preparo” da nossa comida e os banheiros, que inclusive, não tinha
separação entre sexo feminino ou masculino, tornou-se estratificado par a melhor uso do
espaço, sendo o da direita masculino e o da esquerda: feminino.
Segundo Albuquerque (2012) a escola indígena 19 de Abril, situada na Aldeia Manoel
Alves conta com um quadro de 20 professores, sendo a maioria indígena As atividades
desenvolvidas propõem um diálogo entre a cultura Krahô e a cultura não indígena. O que nos
leva a evidenciarmos que a escola está caminhando rumo a proposta de uma escola que
promove o diálogo intercultural o evidencia o processo educacional pautado na valorização da
cultura e na forte crença de que atividades lúdicas e de intercâmbio cultural também educam.
Vale ressalta que a escola atende desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio e
que as aulas são ministradas por professores indígenas e não indígenas. Como afirma Laraia
(1986) a cultura é dinâmica, notamos isso nitidamente na forma como o processo educacional
é concebido naquela aldeia indígena. Ao mesmo tempo que as aulas acontecem em sala de
aula, com fileiras, tempos e espaços do não indígena ela também se preocupa em preservar a
língua materna, os rituais e costumes da região.
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Notamos que a figura do mais velho é respeitada por todos e que muitos dos
ensinamentos são transmitidos por meio do diálogo em rodas de conversas, é interessante
salientarmos que essas rodas de conversas funcionam também como assembleias em que são
discutidos temas e problemas que são de interesse de todos da comunidade e ali mesmo a
decisão é tomada, com a participação de todos, um verdadeiro exercício da cidadania. As
crianças crescem nesse ambiente de obediência ao mais velho e valorização dos momentos de
debates. Para Araújo (2015) os indígenas mais velhos assumem um papel fundamental na
difusão, manutenção e preservação dos aspectos socioculturais, históricos e linguísticos deles.
Nesse tocante notamos uma forma de educar pautada nos ensinam dos mais velhos para os
mais novos regido pela pedagogia do diálogo.
Durante o período de realização dos jogos o Laboratório de Línguas Indígenas (LALI)
do Campus Araguaína sob a Coordenação do Professor Dr. Francisco Ediviges de
Albuquerque realizou a entrega de livros de história, ciências e matemática para a
comunidade os livros são todos fruto de produções dos alunos e da Universidade o diferencial
do livro esta na língua em que foi escrito, qual seja: na língua Krahô.
Com relação aos aspectos geográficos, evidencia-se, segundo Leite (2015) a
perspectiva do formato da aldeia Krahô se em círculo, um torno do pátio, situam-se as casas
que possuem entradas que conduzem para pátio central. È nesse lugar que ocorrem as
reuniões e festividades. Como pode ser observado na figura 1.

Figura 1: Pátio da Aldeia. Fonte: Acervo pessoal.
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Assim, a maior parte do tempo de convivência junto aos Krahô se deu no pátio uma vez
que ali eram realizadas grande parte das atividades esportivas. As modalidades esportivas
estavam dividas da seguinte maneira: futebol (masculino e feminino), kuj tatac xà
(masculino), põhy pry japir xà (masculino), arremesso de lança (masculino), corrida de toras (
masculino e feminino), corrida de flecha 6x6 ( masculino e feminino), corrida de velocidade
200m ( masculino e feminino), arco e flecha ( masculino) e natação (masculino e feminino).
As competições sempre aconteciam no início do dia ou ao entardecer. Observamos
durante a realização dos jogos a preservação dos costumes e o quanto é fascinante o jogo de
cores presente nas pinturas festivas, o contato de respeito e amor com a natureza, as canções
que eram entoadas durante a realização das competições. Fomos capazes de conferir
inteligibilidade às práticas discursivas das ações situadas, manifestadas nos jogos, em seus
aspectos linguísticos, discursivos, sociais e interativos. Segundo Araújo (2015) tecemos uma
grande teia de significações expressas pelas várias formas de linguagem: oral, gestual,
corporal bem como do ethos da interlocução, além do contexto no qual ela é realizada.
Os jogos eram criteriosamente observados pelos “juízes”, digamos assim, pois eram ele
que validavam a competição bem como os seus respectivos vencedores. Com relação aos
demais integrantes daquela comunidade eles participavam ativamente da torcida com muitos
gritos de incentivo (todos com palavras da língua materna) e música.
Sempre que havia alguma dúvida com relação aos jogos o senhor Renato Krahô – filho
do cacique e organizador dos jogos era convocado para ter a palavra e conduzir a solução do
eventual problema, caso o impasse não fosse solucionado era convocado uma reunião com as
lideranças e as mesmas decidiam o que era melhor para o grupo. Tal ação foi percebida no
momento em que os participante dos jogos notaram que os jogos poderiam ser antecipados
sem prejuízo a programão.
As crianças não participavam dos jogos, porém ficavam atentas a todos os movimentos
desenvolvidos pelos adultos, imitavam o que os mais velhos faziam e até choravam quando
algum competidor não conseguia finalizar a prova. Elas não davam opiniões com relação ao
evento e provas mas a sua presença era fortemente marcada na torcida e observação dos
rituais.
No que diz respeito ao processo educacional propriamente dito, percebemos que desde a
organização do evento até o encerramento os diálogos sempre estavam fixados no ato de
educar, educação essa pautada na preservação dos rituais, na recepção de outras tribos que
foram participar dos jogos e na confraternização harmoniosa e cordial. Durante o período de
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realização dos jogos as crianças ficaram sem aula, visto que o calendário é adequado as
festividades e rituais do grupo, percebe-se com isso a concepção clara de educação por parte
das lideranças do grupo que é a de que as vivencias, memorias e ritos são o alicerce do
processo educacional.
Segundo Brandão ( 1981) a visão ocidental de modelo e forma de educação, onde há a
figura central do professor em uma estrutura escolar, não é a única existente e possível, visto
que a educação esta presente nos mais diversos tipos de sociedade e organização socail –
tribais, caçadores, pastores nômades, países desenvolvidos, etc – desse modo, ela faz parte da
construção, continuidade e legitimação de cada uma delas, ou seja, ela é encontrada a partir
do momento em que uma sociedade repassa o saber comum necessário para a continuidade de
costumes, tradições e crenças de cada uma.
Nesse sentido cientes de que educação indígena parte da vida real dos indivíduos
notamos por meio da performance contida no arco e flecha, por exemplo, a transposição de
uma ação adotada na caça e transferida para os jogos que exige do competidos concentração,
conhecimento do alvo, percepção e reflexos aguçados.
Já na corrida de toras além do preparo físico para tal competição notamos os valores
comunitários embutidos em tal atividades, uma vez que é um jogo coletivo exige a ação
colaborativa de seus jogadores. O futebol foi a única modalidade esportiva não indígena
presente nos jogos, as partidas foram disputadas tanto por homens quanto por mulheres. Os
competidores não trajavam os roupas e sapatos adequados para a competição mas durante as
partidas observamos o respeito e companheirismo entre os competidores, as expressões
corporais eram fortemente externadas em momentos de tensão durante a partida e as derrotas
eram respeitosamente recebidas, aos vencedores muitos aplausos e saudações.
E assim seguiram os jogos e após quatro dias, confraternização e muito dialogo no pátio
o jogos encerraram de forma festiva com a premiação dos atletas vencedores. A entrega da
premiação foi feita por “ Doadanin Krahô, cacique da aldeia no pátio central da aldeia.
CONCLUSÕES
A pesquisa bibliográfica desenvolvida na primeira etapa desta pesquisa revelou a
relevância do tema e a necessidade de mais investigações, tendo em vista que se trata de
assunto de suma importância da o conhecimento dos povos indígenas do Tocantins em
especial do povo Krahô. Esta pesquisa tem o objetivo de contribuir nesse processo, pois
retratou uma parte dos III jogos indígenas, identificando o processo educacional plasmado nas
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ações intencionais dos indígenas, pautadas em valores como respeito, companheirismo,
aceitação do outro entre outros.
Conclui-se que os Jogos Tradicionais do ovo Krahô uma organização de
conhecimentos, crenças e ritos o que dá característica a dinamicidade da cultura do povo
Krahô além dos aspectos educacionais que são subjetivos porém carregados de
intencionalidades.
Os jogos indígenas são carregados de expressões corporais e valorativos o que nos
permite acreditar que possibilita a ligação entre o saber tradicional Krahô ao saber
escolar/científico além de dar condições a esse diálogo.
A visita in locu se apresentou como uma possibilidade interessante para a
desconstrução de pré-conceitos, uma vez que possibilitou ver nas manifestações esportivasculturais uma forma de educação essencialmente lúdica e vivificadora.
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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar de uma forma sucinta um histórico sobre a
atual Capela do Engenho Cunhaú, e uma hipótese do posicionamento da ermida (capela) da
Retaliação no Cunhaú (termo atribuído pelo autor à chacina cometida como justificativa de
vingança dos indígenas, ajudados pelos holandeses, contra os portugueses) edificada por
Jerônimo de Albuquerque em 1604. O método de pesquisa utilizado foi a prospecção
bibliográfica sobre arquitetura colonial e a História do Engenho Cunhaú aliada à
contraposição de uma pintura de Frans Post de 1643, haja vista que muitos autores a
confirmem como sendo o engenho, com uma fotografia tirada pelo autor em 01 de maio de
2015. Portanto a presente obra quer possibilitar uma nova concepção histórica de um dos
espaços mais significativos socialmente, financeiramente e culturalmente do Rio Grande do
Norte, em favor dos trezentos anos da História do Engenho Cunhaú, sumariamente ignorado
em favor de um único episódio perpetuado em seu solo.
Palavras–chave: Capela do Engenho Cunhaú, e Prospecção bibliográfica.

Spatial questionings about Cunhaú's sugar cane mill house
ABSTRACT: This study aims to show a brief historic of the current sugar cane mill chapel of
Cunhaú, and a hypothesis of the chapel’s position built by Jerônimo de Albuquerque in 1604
in the Retaliation in Cunhaú (term assigned by the author that references to the Portuguese
slaughter done by the indigenous with the help of the Dutch). The method of research was a
bibliographic study about the colonial architecture and the history of Cunhaú’s sugar cane
mill, combined with the contraposition of Frans Post painting of 1643 – considering that
many authors confirm it as being a painting of the sugar cane mill – with a picture made by
the author in May First 2015. Therefore this work wants to demonstrate a new historical
conception regarding one of the most socially, financially and culturally remarkable places in
Rio Grande do Norte, in sake of the three hundred years of Cunhaú’s sugar cane mill history,
intentionally ignored in favor of a single episode perpetuated on its soil.
KEYWORDS: Chapel of Cunhaú, and Bibliographic study.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa apresentar de uma forma sucinta um histórico sobre a Capela
do Engenho Cunhaú provavelmente construída em 1654, por Matias de Albuquerque
Maranhão, e uma hipótese do posicionamento da ermida da Retaliação no Cunhaú edificada
em 1604 por Jerônimo de Albuquerque Maranhão “O Conquistador do Maranhão”. Portanto
se pretende aqui amparado por uma prospecção bibliográfica sobre arquitetura colonial e a
História do Engenho Cunhaú, aliada à análise de uma pintura em paisagem que muitos
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autores atribuem ao Engenho Cunhaú no período de 1643, evidenciar uma lacuna na Historia
Potiguar e uma estória esquecida do Engenho Cunhaú.
A primeira Capela do Engenho Cunhaú foi provavelmente edificada em 1604 por
Jerônimo de Albuquerque Maranhão, de taipa de pilão, e em período ignorado foi desenhado
após levantamentos reais de Jorge Macgrave, Gaspar Barléu e outros, sendo em 1643 pintado
em estilo de paisagem pelo artista flamengo Frans Post para ser um mapa do famoso livro de
Gaspar Barléu. O episódio mais marcante acontecido nessa capela foi a Retaliação no
Cunhaú, ocorrida em 16 de julho de 1645, onde 70 fieis foram chacinados durante a missa do
capelão André de Soveral por cerca de 500 índios Tapuais Janduís e Potiguares liderados
momentaneamente por Jerereca em vingança aos seus, visto que os índios foram trucidados
no início da colonização portuguesa. Os índios atuaram junto a 200 soldados holandeses
desertores comandados pelo alemão Jacob Rabbi, cuja intenção era saquear as riquezas do
Cunhaú, o centro econômico da Capitania. (JÁCOME BARRETO; 2016) Após a matança na
igreja, flamengos e índios invadiram a casa contigua à capela (PEREIRA, 1999, p. 16, grifo
nosso).
É sabido para os pesquisadores do Brasil Colonial, que boa parte das construções
compreendida entre o início do século XV a XIX, eram tradicionalmente feitas de taipa de
pilão, devido à escassez de matérias-primas mais elaboradas, esse fato foi mudado com a
vinda da Família Real Portuguesa a colônia em 1808, que possibilitou a abertura dos portos a
insumos estrangeiros. (ANDRADE; 2016)
A Capela da Retaliação no Cunhaú não fugiu à regra, pois é percebido na pintura de
Frans Post, que ela possuiu linhas verticais, característica comum na construção de taipa de
pilão, que consistia em comprimir a terra em formas de madeira, denominada de taipais, onde
o barro era compactado horizontalmente e disposto em camadas de aproximadamente quinze
centímetros de altura atingido a densidade ideal, criando assim uma estrutura resistente e
durável. Quando a terra pilada atingia mais ou menos 2/3 da altura do taipal, recebia no
sentido horizontal pequenos paus roliços envolvidos em folhas, geralmente de bananeiras,
produzindo orifícios cilíndricos, cabodás, que permitem o entrelaçamento do taipal em nova
posição, e depois era colocado o telhado de madeira e telhas de barro. (ECOFICIENTE; 2016)
E é também percebido na pintura que a capela não tinha uma porta externa visível,
possibilitando assim a existência de uma porta contigua ao lado esquerdo da primitiva Casa
Grande ou num pátio interno não exposto na obra. Após a Retaliação, a capela ao que tudo
indica ficou em ruínas, devido aos ataques lá ocorridos, depois desparecendo por completo.
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A segunda Capela do Engenho Cunhaú, que é atual, foi provavelmente construída em
1647, por Matias de Albuquerque Maranhão defronte da Casa Grande do Cunhaú, devido
aquela construída por seu pai, Jerônimo Maranhão, ter ruído. Os arredores dessa capela
durante três séculos serviu como cemitério aristocrático da Casa de Cunhaú. No início de
1810, o viajante inglês Henry Koster, ao visitar o Engenho Cunhaú, nada relatou sobre ela.
Em 1877, o cruzeiro de ferro e sino de ouro foram transferidos ao Engenho Outeiro pelos freis
Guardioso e Herculano, na intenção de espantar um demônio. Em 1890 seu telhado foi
vendido em Recife para cobrir uma estribilha no Outeiro, em 1896 foi quase totalmente
destruída pelos filhos do Coronel Dendê Arco Verde na procura das suas botijas, sobrando só
as paredes e a fronte destruído. (CASCUDO; 2008, SILVA; 2014) Atualmente essa capela se
localiza no Município de Canguaretama:
De pedra e tijolo só havia no Cunhaú a capela famosíssima. Tem 18,
75 de comprimento por 7,36 de largura e 5,97 de altura. Na face posterior
mede 9,15. As paredes vão de 60 a 75 centímetros de espessura. Há uma
janela alta, a oeste, uma seteira na capela-mor, três portas, a principal ao sul,
a da sacristia a oeste e uma a leste, defronte da primitiva casa-grande.
Deve ter sido a capela o verdadeiro forte, o ponto de defesa murada e segura.
O engenho está a cem metros. (CASCUDO 2008, p. 90, grifo nosso)

O tombamento dela foi homologado no dia 16 de junho de 1964, no Vol. 1, Folha 60,
Inscrição 368, pelo, extinto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN,
atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN:
[...] construída com tijolos cozidos, batentes e cornijas de pedra lavada,
restaram as paredes laterais, a parede de fundo. As paredes laterais da
capela-mor possuem seteiras. Na parede do retábulo resta o nicho em arco.
(IPHAN; 2016)

Sobre a restauração fala Oliveira (2003, p. 41): foi organizado um convênio firmado entre
o Ministério da Cultura, a Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação Roberto Marinho e o
Governo do Estado do RN, em meados da década de 1980, para a restauração da Capela do
Engenho Cunhaú. Em síntese a presente obra que possibilitar uma nova concepção histórica e
cultural do Engenho Cunhaú, um dos espaços mais significativo socialmente, culturalmente e
financeiramente do Rio Grande do Norte, em favor dos seus mais de 300 anos da História,
renegado em favor de um único episódio consumado no seu solo.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho tomou como método de pesquisa, a prospecção bibliográfica sobre
arquitetura colonial e a História do Engenho Cunhaú aliada à contraposição de uma pintura de
Frans Post de 1643, haja vista que muitos autores a confirmem como sendo o engenho citado,
com uma fotografia tirada pelo autor em 01 de maio de 2015 num Smartphone Samsung S3.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As construções no Novo Mundo não foram idênticas as habitações da Europa, por
causa das diferenças climáticas, geográficas e outras, assim as que foram edificadas não
visavam a estética, mas sim a segurança, elas foram feitas com alicerces profundos, paredes
grossas de taipa com óleo de baleio, piso de terra batida, poucas portas e janelas, outras feitas
de pedra e cal, com teto de telhas que serviam de alpendres contra o sol e chuvas dos dois
lados. Essas construções em sua maioria não passavam de 120 anos, por falta de manutenção.
(ANDRADE; 2016) Com a chegada da Família Real Portuguesa a Colônia Brasileira em
1808, a estabilidade política e econômica vigorava, assim a arquitetura civil e religiosa teve
uma mudança significativa, porque as matérias-primas mais sofisticadas já existiam em
abundância, possibilitando assim mais luxo e conforto, agora se usava alvenaria de pedras e
tijolos nas paredes, madeira recoberta com telhas cerâmicas nas coberturas; lajotas de barro
e/ou assoalhos de madeira nos pisos e também um tipo de tijolo circular utilizado nas
alpendres das capelas, casas-grandes e senzalas. Uma particularidade dessas construções era a
capela que servia de anexo da Casa-Grande, em algumas havia um acesso privado para os
familiares do Sr. do Engenho através de uma porta contigua à Casa Grande, que levaria a um
espaço restrito a família senhorial, caso essa moradia fosse assobrado se dava por um corredor
junto ao balcão superior presente no pé-direito duplo da capela, já os colonos acessavam por
uma entrada diferente, um exemplo desse tipo de capela é a do Engenho Poço Comprido
(Figura 1) em Vicência/PE. (ANDRADE; 2016, PACHECO; 2016 e BIVAR MARQUESE;
2016)
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Figura 1: Engenho Poço Comprido. Fonte: http://www.viagensbrasil.blog.br/2014_06_01_archive.html. Acesso em: 12 jun. 2016

Hipótese sobre o posicionamento da Capela da Retaliação no Cunhaú
O Engenho Cunhaú, foi desenhado após levantamentos reais de Jorge Macgrave,
Gaspar Barléu e outros em período ignorado, sendo que em 1643 através do pintor holandês
Frans Post foi transformado em uma pintura de paisagem para ser um mapa (Figura 2) do
livro de Gaspar Barléu publicado em 1647. (ANTIQUE MAPS; 2016)

Figura 2: Brasilia Qua Parte Paret Belgis. Fonte: MACHADO (2016)
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O mapa destaca uma pintura, que seria o Engenho Cunhaú, que mostra uma Casa
Grande na parte central e uma capela contigua à esquerda. Conforme Cascudo (2008, p. 89)
“Um sombrio casarão de taipa, comprido e feio, medindo 45 metros de comprimento e 30
centímetros por 9 metros e 62 de largura. De altura ia dois metros de e 60 apenas. Restam 15
metros e 30 centímetros da velha moradia senhorial. Tinha um janelório baixo, aberto a oeste.
A lesta nada. Nem uma abertura. Ao sul duas janelas. [...] Interiormente três ou quatro salas
comunicavam-se entre si. A maioria servida por uma porta para o pátio, diante da Capela
histórica. Caiada e sem barra, a casa grande tinha aposentos amplos mas sem janelas, exceto
quartos destinados aos hospedes, localizados na parte da frente”. Analisando essas imagens, é
possível fazer a seguinte indagação: será que a diferença de 30m antes da destruição total da
moradia senhorial teria sido a Capela da Retaliação no Cunhaú? (Figura 3).

Figura 3: Hipótese sobre o posicionamento da Capela da Retaliação no Cunhaú. Fonte: MESTRE PADRE (2016)

A capela que se encontra na atual Fazenda Cunhaú, antigo engenho homônimo, ao que
tudo indica não é a da Retaliação de 16 de julho de 1645, mas sim outra edificada por Matias
de Albuquerque Maranhão, defronte à Casa Grande, em 1654, já que a anterior havia sido
destruída na reconquista do engenho. A capela onde poderá ter ocorrido a Retaliação está
atualmente soterrada do lado esquerdo da extinta Casa Grande do Engenho Cunhaú. A Casa
Grande, cujo proprietário era Octavio de Lima Araújo, em fevereiro de 1934, foi visitada pelo
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historiador Luís da Câmara Cascudo, a mesma casa que hospedou Henry Koster em 1810. O
Dr. Nestor Lima, em 1930, afirmou que a antiga casa senhorial se achava convertida em um
mero armazém, já em estado de deterioração. Atualmente, boa parte foi transformada na
residência do gerente da fazenda, o Sr. Ademar Rodrigues. (MEDEIROS FILHO, 1993, p.
19).
CONCLUSÕES
O presente artigo não visa de forma alguma desconsiderar qualquer pesquisa sobre o
Engenho Cunhaú, haja vista que o tema possibilita inúmeras pesquisas e interpretações, nem
tampouco esgotar o assunto aqui estudado.
Desse modo o artigo subsidiado por uma linguagem acadêmica visa mostra a
existência de uma lacuna na Historia Potiguar e uma estória esquecida do Engenho Cunhaú,
possibilitando assim uma nova percepção sobre o espaço, e dando uma oportunidade de uma
nova escavação arqueológica no local, centrada na hipótese sobre o posicionamento da Capela
da Retaliação no Cunhaú, aqui indagada.
É notória a importância da escavação arqueológica citada, visto que foi indicada a
possibilidade de uma outra capela no Engenho Cunhaú, onde pode ter ocorrido, de fato, a
Retaliação no Cunhaú, mas antes da escavação propriamente dita, é necessário as etapas
típicas da arqueologia: diagnóstico, prospecção, resgate, monitoramento e educação
patrimonial, essa última presente em todas as etapas. (ARQUEOLOGIA; 2016).
A escavação arqueológica aqui almejada é não só pela curiosidade, mas, sobretudo
com a preocupação em se perpetuar uma estória distorcida, digo, a difusão pela religião
tradicional e demais atores sociais que a atual Capela da Fazenda Cunhaú, foi a que a
presenciou a Retaliação no Cunhaú, conforme diz Galvão (2016) “o local que foi palco do
martírio já não está intacto. A capela passou por várias reformas e, do tempo do morticínio,
restam apenas os pilares da pequena Igreja”. Fato contraditório, uma vez que nesse trabalho
houve a pesquisa sobre a possibilidade de uma outra capela cuja estrutura estaria hoje
soterrada no lado esquerdo da primitiva Casa Grande do Engenho Cunhaú.
Portanto, para que não se perca a possibilidade de mais um caminho para História
Potiguar, as etapas do processo arqueológico, já citadas, precisam ser observadas. Não é
viável, portanto, que a História Potiguar possua lacunas e imprecisões pelo fato de se firmar e
se adotar uma só hipótese de investigação, fincada no velho paradigma imposto pelas bases
oficiais da religião tradicional. Fazer isso é deixar de lado toda uma área impregnada de
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acontecimentos extremamente significativos para o Estado do Rio Grande do Norte, e deixar
esse capítulo da História do Engenho do Cunhaú sem o esteio para novos estudos.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a infância negra e índia na
sociedade manauara do século XIX através dos registros de batismo dos anos de 1820 a 1834.
Os livros de batizados são documentos importantes para a historiografia, pois possibilitam o
melhor entendimento sobre as redes de poderes, sistemas de compadrio e parentescos
espirituais que envolvem os sujeitos desse ritual. Em um contexto social e político turbulento,
com a eclosão de vários conflitos em torno do controle da mão de obra, a situação das
crianças não-brancas sofrerá com a vulnerabilidade resultante desse contexto no qual as
populações indígenas e negras acentuam a resistência às capturas para o trabalho compulsório
na Amazônia. Além de sofrer com a desagregação familiar, consequência das intensas
investidas de agarramentos, as crianças indígenas, por exemplo, também sofriam migrações
forçadas para compor a força de trabalho em Manaus, conforme se pode perceber através dos
registros. Nesse sentido, argumenta-se que essa vulnerabilidade encontra-se articulada à
inserção prematura no mundo do trabalho. Com uma análise mais ampla sobre os conceitos
que envolvem o compadrio podemos inferir sobre como essas crianças estariam relacionadas
na sociedade manauara e olhar a importância dos registros de batismo para a historiografia.
Palavras–chave: redes de poderes, parentesco espiritual, século XIX

CHILDHOOD BLACK AND INDIA IN BAPTISM RECORDS IN
MANAUS (1820-1834)
ABSTRACT: The present article has as goal analyze the black childhood and India in the
society manauara of century XIX through years baptism records from 1820 to 1834. The
books of baptized are important documents for the historiography, because they enable the
best understanding on the powers chains, compadrio systems and spiritual kinships that
involve the subjects of this ritual. In a social and turbulent political context, with the several
conflicts appearance around of the work hand control, the children's situation will not suffer
with the resultant vulnerability of this context in which the indigenous and black populations
accentuate the resistance to the captures for the compulsory work in Amazônia. Besides
suffering with the family disaggregation, consequência of the intense invested of snatches, the
indigenous children, for example, also suffered migrations forced to compose the manpower
in Manaus, as can realize through the records. In this sense, it argues that this vulnerability
meets articulated to the premature insert in work world. With a wider analysis about the
concepts that involve compadrio can infer about as these children would be related in the
society manauara and to look the baptism records importance for the historiography.
KEYWORDS: Powers chains, spiritual kinship, century XIX
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INTRODUÇÃO
A Manaus do século XIX era uma fortaleza em ruína, a maioria de seus habitantes eram
índios destribados ou mestiços. Eles viviam de uma agricultura de subsistência e
comercializavam produtos naturais. A população crescia cada vez mais, as crianças que
nasciam eram levadas para serem batizadas na pia batismal, transformando os registros de
batismo em um importante material histórico guardado nos arquivos paroquiais, que contém
informações detalhadas acerca da cerimônia e possibilitam ao pesquisador a formulação de
categorias, variáveis quantificáveis para a análise da fonte, além de oferecer informações que
podem ser lidas em seu aspecto qualitativo. Nesse sentido, o presente projeto buscou elencar
perfis de crianças batizadas (através das variáveis: sexo; idade; cor; condição jurídica), bem
como recuperar as redes sociais que lhe davam suporte material e simbólico naquela
sociedade, pois, os indígenas e escravizados aproveitaram a pia batismal para tecerem laços
de proteção e ajuda mútuas.
É possível destacar, também, a partir dos registros de batismo, a situação dos arranjos
parentais estabelecidos no século XIX, se, por exemplo, os pais das crianças batizadas
estavam sob o abrigo jurídico e religioso da Igreja Católica, a partir de uniões sacramentadas
pela instituição. Ou seja, a análise da documentação permitiu o aprofundamento de discussões
acerca da legitimidade de uniões familiares naquele contexto. Afinal, é comum admitir que a
legitimidade de uniões entre casais só existisse entre pessoas brancas. Contudo, essa é uma
hipótese considerada equivocada, errônea, pois, segundo os registros de batismo, algumas
crianças negras e índias tinham pais legítimos e reconhecidos pela Igreja, provando segundo
Sampaio que nem só de brancos se compunham a legitimidade na Manaus oitocentista.
Uma das principais motivações para realizar esse projeto foi trabalhar com arquivos
históricos esquecidos na historiografia amazônica, as cúrias metropolitanas ainda são lugares
de memória pouco utilizados pelos historiadores, mas com tantas informações nelas
armazenadas foi possível fazer novas descobertas sobre esse intricado jogo de construção de
redes de solidariedade e parentesco espiritual que atingiam as crianças daquele momento
histórico.
MATERIAL E MÉTODOS
Os métodos consistiram em alguns aspectos teóricos e técnicos, através de conceitos e
procedimentos de abordagem. O primeiro conceito utilizado para a realização da pesquisa foi
o de “redes de poderes” que, de acordo com a historiadora Hebe Mattos, subsidiada pela
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reflexão de Michel Foucault, é a prática relacional que espelha objetivos precisos, individuais
ou de grupos, que se podem observar a partir de suas relações de continuidade no que se
refere aos principais grupos econômicos do período – os grandes negociantes e proprietários
de terras e de escravos – e as antigas famílias que controlavam os poderes locais e estendiam
sua esfera de influência não só para além dos próprios limites provinciais como em direção ao
poder central, cobrindo a geopolítica de antigas redes comerciais. As configurações de redes
de poderes acabavam por organizar uma determinada estrutura social onde a própria
identidade individual ainda se encontrava fortemente vinculada às relações familiares e às
redes sociais às quais estavam associadas. O que fazia com que, com frequência, antes de
serem homens públicos, fossem os representantes dos interesses e negócios dos grupos e
famílias que os aproximaram do poder.
Vários escravos recorriam a essas pessoas para serem padrinhos de seus filhos, para que
eles tivessem melhor chance de entrar no tecido social profundamente hierarquizado e
excludente. Essa estratégia, de criar melhores condições sociais para as famílias escravizadas,
que os pais escravos usavam, era chamada de “sistema de compadrio”. Os escravos da
Manaus do século XIX utilizaram o batismo como ferramenta contra a escravidão, eles
criaram a redes de apadrinhamentos. Sampaio afirma que o sistema de compadrio é uma das
formas que as famílias escravas acharam para que seus filhos pudessem transitar entre o
mundo livre e o escravo, podendo ser analisado que o compadrio era algo que muitos
alvejavam.
Isso nos leva ao terceiro aspecto metodológico que é a construção do “parentesco
espiritual”, isto é, as relações sócio-parentais dos envolvidos a partir da celebração do batismo
que davam condições de solidificar convivências mais íntimas entre todos os segmentos
sociais. Na lógica católica, o padrinho é o “segundo pai”, e por isso era aspirado por diversos
indivíduos na medida em que poderia assegurar melhores condições de vida. Além do
parentesco espiritual, houve outras ferramentas que os escravos utilizavam, uma delas é a de
base consanguínea. Para ter mais aliados o escravo tinha que ter mais parentes, assim eles
criavam um parâmetro que possibilitava o surgimento de laços de proteção, solidariedade e a
ajuda mútua. Na senzala os escravos que tinham bastante parentes podiam dividir o trabalho,
deixando mais leve a árdua escravidão.
O quarto aspecto refere-se às abordagens propriamente antropológicas dos sujeitos
históricos investigados nos registros de batismo. Assim, o conceito de etnias é relevante, pois
os índios trazidos para a cidade de Manaus no século XIX eram diferentes social e
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culturalmente, mas os indivíduos que governavam na época insistiam que todos os índios
eram iguais. A questão da legitimidade das uniões parentais no século XIX também pode ser
observada nos registros e é importante para compreendermos, nos termos daquele momento
histórico, a situação de vulnerabilidade social da criança. Segundo estudos recentes, que
abarcam um período posterior ao estudado aqui, a legitimidade está presente em toda a
Manaus oitocentista e perpassa sujeitos de diferentes cores e origens sociais.
Nessa direção, com as análises realizadas até o momento, a documentação vem
indicando que certas pessoas e grupos se aproveitaram das oportunidades proporcionadas no
século XIX visando ao acrescentamento em suas qualidades e a consolidação de suas posições
na Hierarquia Social. Essas pessoas vão se interligar às redes de poderes e ao sistema de
compadrio. Com esses métodos junto com as várias quantificáveis, elaborações de perfis e
gráficos de análise, foi possível realizar uma abordagem ampla e que poderá contribuir com o
conhecimento histórico a respeito da infância negra e índia no Amazonas Oitocentista.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O livro de batismo da cúria metropolitana de Manaus permite aprofundar discussões
teóricas já abordadas na historiografia sobre o sistema de compadrio, revelando as estratégias
utilizadas pelos escravizados para sair da escravidão. Segundo as Constituições do
Arcebispado da Bahia, a criança deveria ser batizada até seu oitavo dia de vida, e os pais que
não cumprissem o regimento pagariam multas muito pesadas. Essas normas foram criadas
com todo um sentido simbólico, por exemplo, se a criança morresse antes de ser batizada, ela
não iria para o céu e sim para limbo, explicando toda uma preocupação no batismo, mas a
partir dos registros de batismo, podemos analisar a partir do figura 1, crianças batizadas
depois dos sete anos de idade, mostrando que não havia sempre o cumprimento das leis que
envolvia os registros de batismo.
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Figura 1.Idades das crianças batizadas nos anos de 1820-1834. IFAM, 2016.

Os registros de batismos também revelam algumas crianças escravas que foram
batizadas como adultas aos sete anos de idade, mostrando que a pia batismal era algo
importante para definir o que a criança iria ser. Esses dados indicam noções diferentes para a
infância no século XIX, pois muitos batizados, ao completarem sete anos de idade, eram
registradas como adultas, isto é, habilitadas para a vida religiosa, bem como para as
responsabilidades do mundo do trabalho. Dessa forma, a pia batismal era um espaço
simbólico importante para definir como a criança escrava e índia viveria na sociedade. Nesse
sentido, presume-se que as crianças negras e índias, como mostra a tabela abaixo, que tinham
padrinhos livres estavam mais protegidas de situações de preconceito e de discriminação,
assegurando, assim, melhor convivência na sociedade, pois, sendo os padrinhos envolvidos
em redes de poderes, seus afilhados estavam inseridos em poderosas redes de colaboração e
proteção.
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Tabela 1.Etnias indígenas encontradas nos registros de batismo da Cúria Metropolitana de
Manaus dos anos de 1820 a 1834. IFAM, 2016.
Etnias indígenas

Mura
Ainumã
Jurí
Catauxi
Miranha
Aicanã
Passé

Colina
Courona
Catuquina
Cautauxi
Marauã
Uainanbei
Ainanbú
Jauarite Tapécia
Guepe

Total
49
17
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Registros de Batismo (1820 a 1834)

Por outro lado, a situação das crianças negras e índias batizadas, seja por pessoas livres
pobres seja por pessoas escravizadas, certamente enfrentavam situações de maior
vulnerabilidade social, isto é, essas crianças viveriam uma liberdade precária, ou seja, elas
podiam ser vendidas e sequestradas.
A requisição dos Serviços Reais segundo Balkar, intensificou ainda mais a captura dos
índios, várias famílias indígenas se desestruturaram por causa dos Serviços Reais, os índios
que trabalhavam na agricultura de subsistência eram convocados para participar do corpo de
trabalhadores, se ele não comparece por bem, então seria por mal. Os índios e índias
começavam a sumir de determinadas vilas, várias pessoas denunciaram o governo por tais
ações, se continuassem com os Serviços Reais, os índios que já tinham seus cônjuges ou até
mesmo filhos estariam em eterna ameaça, refletindo o sumiço também desses indígenas dos
registros de batismo.
CONCLUSÕES
As relações sócio-parentais dos envolvidos a partir da celebração do batismo era
almejada por diversos indivíduo que buscavam se envolver em redes de poderes, criando os
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parentescos espirituais que mantiveram convivências mais íntimas entre todos os segmentos
sociais. Os registros de batizados possibilitaram uma nova visão sobre a infância negra e índia
na Manaus oitocentista, como as crianças sendo batizadas como adultas e as relações de
compadrio, mas a pouco estudo relacionada a infância em Manaus, que com futuros estudos
dos registros de batismos, as incógnitas que ficaram nesse trabalho poderão ser explicadas e
melhor estudadas.
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INFLUÊNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DE DIVULGAÇÃO DE FALSAS
INFORMAÇÕES ONLINE OU O MAL USO DAS INFORMAÇÕES
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RESUMO: Redes sociais são um dos principais meios divulgação de informação. Sabendo
disso, muitos políticos e pessoas relacionadas a eles fazem uso dessas ferramentas, não só
para autopromover-se, mas também para manipular informações contra seus adversários. A
informação pode não ser totalmente falsa, entretanto, cortando dados essenciais e retirando o
contexto geral, pode-se polarizar uma mesma informação para alcançar um objetivo. Este
trabalho visa identificar e analisar estratégias de influência nos hipertextos sobre o cenário
político, além de estimular o desenvolvimento de uma análise crítica de conteúdos de
hipertextos, não só para âmbito acadêmico, como também para a compreensão pessoal. À
medida que eram apresentados os impactos sobre a sociedade moderna, foram realizadas
discussões sobre a velocidade de disseminação de boatos em sites e redes sociais e métodos
de verificação da veracidade a fim de mostrar a importância da checagem de fontes mesmo
em notícias cotidianas.
Palavras–chave: boatos, hipertexto, mídias sociais, política

INFLUENCES AND CONSEQUENCES OF FALSE INFORMATION
DISSEMINATION
ONLINE
OR
MISEMPLOYMENT
OF
INFORMATION
ABSTRACT: Social networks are one of the main means of dissemination of information.
Knowing that, many politicians and people related to them do use of these tools not only to
promote itself, but also to manipulate information against your opponents. Information maybe
not completely false, however, editing essential data and removing the general context can
polarize the same information to reach a porpouse. This work aims to identify and analyze
influence strategies in hypertext on the political landscape, and stimulate the development of a
critical analysis of hypertext content to not only academic, but also for personal
understanding. As it was presented the impacts on modern society, discussions were held
about the spread of rumors speed on websites and social networks and verification methods
the veracity to show the importance of on the spread of rumors speed discussions were held
on websites and social networks and accuracy of test methods in order to show the importance
of checking sources even in daily news.resumo em inglês.
KEYWORDS: hypertext, policy, rumor, social network
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INTRODUÇÃO
Atualmente, há facilidade em se encontrar informações sobre os mais variados assuntos
em veículos de hipertextos e mídias sociais. No entanto, nem sempre as informações
divulgadas parecem de veracidade ou se apresentam de forma imparcial. Loureiro et al.(2013,
p.3) afirmam que “um boato é uma conversa ou opinião amplamente comunicada sem uma
fonte definida ou prova de sua veracidade”.
Como correlacionar conteúdos de notícias falsas, parciais ou manipuladas e seus efeitos
na política?
Esta pesquisa aborda as estratégias de influência na divulgação de informações falsas,
parciais, ou manipuladas, no contexto político brasileiro, e como suas consequências podem
afetar a população.
As hipóteses a serem comprovadas nesse estudo são: (1) há um grande
compartilhamento de notícias falsas nas mídias sociais; (2) conteúdos de notícias falsas,
parciais ou manipuladas tem afetado a política nacional; (3) e as redes sociais são lócus de
estratégias de influência sobre o cenário político brasileiro.
Esse trabalho possui como objetivo identificar e analisar estratégias de influência nos
hipertextos sobre o cenário político nacional, e indicar e correlacionar conteúdos de notícias
falsas, parciais ou manipuladas e seus efeitos na política.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa qualitativa utilizou-se de análise de conteúdo de hipertextos que abordam
a disseminação de falsas notícias e suas influências na política nacional.
Foram realizadas pesquisas bibliográficas e levantamentos de dados em sites relevantes
ao tema em questão. Após análise das informações encontradas, foram debatidas a
importância do conteúdo e a veracidade delas, buscando a confiabilidade das fontes e dos
autores antes de serem inseridas no corpo da pesquisa. Buscou-se também manter a
imparcialidade da pesquisa na análise das polêmicas da política nacional, analisando-se os
diversos pontos de vista envolvidos.
Grande parte dos dados sobre notícias politicas vieram do monitor de debate político no
meio digital que é um projeto desenvolvido pelo GPOPAI (grupo de pesquisa em políticas
públicas para acesso a informação) da USP.
O "Monitor do debate político no meio digital" é um projeto que busca
mapear, mensurar e analisar o ecossistema de debate político no meio
digital. A primeira ferramenta que desenvolvemos recolhe todas as
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matérias de política brasileira de 118 fontes de 82 veículos de
comunicação. Atualmente, podemos analisar o número de matérias
produzidas e o número de compartilhamentos e comentários de cada
matéria, por veículo e por categoria agregada; podemos também fazer
análises quantitativas das palavras utilizadas nas manchetes e na
descrição (MONITOR DO DEBATE POLÍTICO NO MEIO
DIGITAL, 2016).
Esta ferramenta tem sido utilizada na construção de matérias em sites de alta
credibilidade como o da BBC Brasil. Motivo pelo qual foi amplamente aprovado como
referência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O boato surge da necessidade de comunicação interpessoal que geralmente se inicia
buscando um assunto de interesse comum entre os indivíduos. Este nem sempre corresponde à
realidade pois a prioridade nas relações interpessoais é manter o interesse de quem está
ouvindo, sendo assim quem está falando transmitirá seu ponto de vista sobre um assunto de
forma a prender o interesse do outro, mesmo sem ter certeza da veracidade a informação.
Boato seria, enfim, o processo de comunicação oral caracterizado pela
repetição de uma notícia que carrega um relato narrativo formal e um
comentário pessoal e tendencioso e que será reproduzido de boca em
boca, conforme a vontade e escolha do narrador. (CARIBE, 2007,
p.36)
Pode ser também descrito como rumor:
[...] rumores são ondas noticiosas disformes que circulam ao gosto das
contribuições coletivas, segundo uma ética bem definida e uma
estética muito desenhada, capaz de conter uma variada gama de
produtores/fruidores. (LASBECK, 2001,p.164)
Socialmente isso pode ser considerado uma patologia no sentido de desvio ou
interrupção de uma comunicação adequada. Por ser quase sempre uma notícia de grande
interesse, muitas vezes de difícil comprovação ou que exija um conhecimento prévio dos
interlocutores sobre o assunto em questão para que se percebe criticamente a veracidade ou
não do fato, o boato acaba difundindo-se de forma ampla e algumas vezes de forma
prejudicial. Portanto sendo caracterizado como um fenômeno social que ocorre em todo o
mundo e em qualquer época da história da humanidade.
De fato, os imperadores da Roma antiga reconheciam tanto a importância dos boatos a
ponto de nomear delatores. A função destes, era a de misturar-se a população em geral e levar
ao palácio a opinião do povo sobre os fatos. Era assim que se mediam dia a dia a intensidade
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dos sentimentos populares e poderiam se antecipar a revoltas. Em momentos oportunos os
delatores poderiam também lançar uma contraofensiva de boatos para atender aos objetivos
dos imperadores. Daí pode-se observar a relevância dos rumores em guerras psicológicas e
que elas não são uma prática recente dos governantes.
A população em geral não vê os boatos como nocivos ou danosos, até que eles mesmo
sejam prejudicados. Devido à grande dispersão de informação das mídias atuais ficou muito
mais fácil de se espalhar um rumor de forma que ele fuja ao controle. E ironicamente os
boatos bem elaborados são mais “atraentes” por assim dizer do que a informação real, fazendo
com que atinjam um amplo espectro social, diferente de uma informação cientifica por
exemplo que exige que o cidadão tenha um conhecimento mínimo para a compreensão do que
está sendo passado.
Atualmente, a veiculação de falsas informações tornou-se bastante presente no dia a dia
brasileiro, pois notícias sobre a atual situação política do Brasil foi alvo de um bombardeio de
divulgações não verídicas na internet, pode-se citar vários exemplos sobre esses casos, um
dos principais é o caso do impeachment da presidente Dilma Roussef. Segundo Ricardo
Senra, enviado especial da BBC Brasil a Brasília:
Na semana do impeachment, 3 das 5 notícias mais compartilhadas no
Facebook são falsas”. Esse dado um é tanto preocupante, visto que
tais informações podem ser responsáveis por atitudes um pouco
precipitadas seja no quesito individual, como também em algo que
prejudique a sociedade em todo seu nível (SENRA, 2016).
Redes sociais são um dos principais meios divulgação de informação. Sabendo disso,
muitos políticos e pessoas relacionadas a eles fazem uso dessas ferramentas, não só para auto
promover-se, mas também para manipular informações contra seus adversários. A informação
pode não ser totalmente falsa, entretanto, cortando dados essenciais e retirando o contexto
geral, pode-se polarizar uma mesma informação para alcançar um objetivo.
Devido à falta de leis efetivas que regulamentem a divulgação e uso das informações
disponíveis online, essa prática tem se tornado uma estratégica política recorrente. Chegando
a lembrar os delatores romanos do antigo império. Hoje em dia são os seguidores que fazem
esse trabalho. Inclusive a circulação da contraofensiva de boatos através do compartilhamento
de informações tendenciosas nas redes sociais. A manipulação das massas ficou mais
acessível.
Esse tipo de prática leva as vezes a tentativas de autopromoção nas redes sociais em
busca de atrair novos seguidores, futuros eleitores e massas populacionais para divulgarem
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suas ideias. Chegando estes políticos inclusive a terem consultores de marketing pessoal e
profissionais de relações públicas para orientá-los a como ser mais simpáticos e fazer com que
as pessoas tenham empatia por aquela falsa imagem divulgada.
Essa estratégia de marketing político nas mídias sociais se baseia em ter uma presença
digital séria e estruturada complementando outras ações de presença digital como sites e blogs
sobre o candidato. Segundo Valle (2016), o marketing político nas mídias sociais parte de
dois posicionamentos em relação à audiência nas redes sociais:
Interação com o eleitor – A troca de informações e opiniões entre
candidato e eleitores sobre as questões do dia a dia. A construção
colaborativa e em tempo real de propostas de governo através da
participação dos eleitores através dos diversos canais digitais.
Engajamento da audiência – O engajamento se reflete através da
participação dos participantes da mídia social como repassadores das
mensagens de campanha. A criação e consolidação de uma militância
digital capaz de multiplicar o público impactado pelas mensagens
enviadas e defender os elementos da proposta de governo. (VALLE,
2016)
Basicamente é um marketing de relacionamento. A escolha desse tipo de vertente vem
da facilidade e rapidez em se criar contas em redes sociais, como também do baixo custo
desse empreendimento.
Esse canal com o eleitorado é útil de diversas formas, como construção e refinamento
de propostas de campanha e orientação para posicionamento em propostas ou assuntos
polêmicos. Tudo isso graças ao rápido feedback das postagens online que permite
levantamento de dados rapidamente para serem analisados.
Utilizando o Monitor do Debate Político no Meio Digital (2016) como base de dados
mais outras referências em hipertextos de fontes confiáveis obteve-se a informação de que a
população em geral não só compartilha notícias falsas como também dá preferência a
compartilhar mais opiniões do que fatos. Podemos verificar na Figura 1 um resultado do
monitoramento digital onde é possível observar a primeira afirmativa.
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Figura 1 – Matéria política em primeiro no número de compartilhamentos
foi desmentida pelo verdadeiro presidente do PDT. Monitor do Debate
Político no Meio Digital - USP, 2016.
Na Figura 2 observamos os resultados do volume de compartilhamentos das mais
variadas fontes e que confirma a segunda afirmativa.

Figura 2 – Levantamento de dados do Monitor do debate político no meio
digital. Monitor do Debate Político no Meio Digital - USP, 2016.
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Outra informação relevante obtida foi a utilização das mídias sociais como estratégia
para levante de militância política. O fato de o público ter a tendência de seguir e compartilhar
opiniões semelhantes as suas se tornou o ponto chave para grupos políticos usarem isto a seu
favor. Partidos de direita e de esquerda têm utilizado desse recurso frequentemente para
conseguirem seguidores com o objetivo de difundir seus pontos de vistas e também provar sua
popularidade entre os eleitores.
O site de humor “Sensacionalista” alegou que as notícias sobre a operação Lava Jato
haviam desaparecido da cobertura da grande imprensa após o Impeachment da presidente
Dilma Roussef. Apesar de a imprensa gerar a maior parte das matérias sobre o assunto, os
meios alternativos de esquerda e de direita são os líderes em compartilhamento, por isso que
mesmo ela continuando a publicar matérias sobre o assunto em questão elas diminuíram o
volume de compartilhamento. Como é demonstrado na Figura 3 onde pode-se observar um
gráfico com o número de matérias sobre a operação Lava Jato, a coluna em vermelho indica o
dia do Impeachment. E na Figura 4, onde observa-se um gráfico com o volume de
compartilhamentos sobre a operação citada acima.

Figura 3 – Levantamento de dados sobre o número de matérias sobre a lava jato.
Monitor do Debate Político no Meio Digital - USP, 2016.
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Figura 4 – Levantamento de dados sobre o número de compartilhamentos de
matérias sobre a operação Lava Jato. Monitor do Debate Político no Meio Digital USP, 2016.
Esses dados mostram a relevância das militâncias políticas de esquerda e direita nas
mídias sociais e como isso pode influenciar as massas. O processo de comunicação pode ser
alvo de ruídos capazes de distorcer o conteúdo das mensagens, provocando mudanças de
comportamento dos indivíduos (ENGEL et al., 2000; SOLOMON, 1996).
Essas influências sofridas pelos consumidores podem contribuir para a
falta de êxito, ou resultados mais tímidos, de algumas campanhas
promocionais. As organizações, e mais especificamente, as de serviço,
enfrentam desafios mais peculiares, inerentes às suas atividades, tais
como as dificuldades de avaliação com as quais se deparam os
consumidores. (LOVELOCK; WRIGHT, 2001; BATESON, 2001).
Ou seja, uma campanha baseada nessa estratégia de promoção em mídias sociais pode
atingir amplo espectro tanto de forma positiva ou negativa e ter influência em diversos
aspectos da estrutura política nacional.
CONCLUSÕES
Nesta pesquisa os dados obtidos comprovam a problemática da divulgação de
informações falsas, como também que as redes sociais são lócus de estratégias de influência
sobre o cenário político nacional. Um estudo complementar sobre formas de debater o tema
academicamente nas escolas visando conscientizar e amadurecer as futuras gerações quanto a
relevância do tema tornou-se um novo objetivo a se obter como também novas técnicas de
filtragem de dados.
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A escassez de fontes e referências para a estruturação da pesquisa demonstrou ser um
dos principais empecilhos encontrados para a conclusão deste trabalho, pois, como esse
campo de estudo ainda se encontra em fase de desenvolvimento, faz com que seja necessária
uma procura mais atenciosa não só de informações, mas também da confiabilidade das
mesmas.
Talvez com a educação correta a respeito dessa mídia, as futuras gerações sejam mais
conscientes do impacto desse meio de comunicação nas vidas das pessoas e nas decisões
políticas. Levando a um uso correto desse novo tipo de interação social.
Espera-se que este trabalho possa ajudar os leitores a desenvolver uma análise crítica de
conteúdo de hipertextos, não só para âmbito acadêmico, como também para compreensão
pessoal. Pesquisas complementares serão desenvolvidas em busca dos novos objetivos
traçados.
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RESUMO: Estudo qualitativo exploratório que buscou identificar as possibilidades

curriculares do tema Palmeira do Babaçu para a organização e construção do conhecimento
escolar no Ensino Fundamental. Realizou-se através de observação direta e análise
documental. Considera-se que o desafio da contextualização curricular impõe-se tanto ao
trabalho criativo e inovador dos professores, quanto ao processo de organização da cultura
escolar, bem como do trabalho articulado com o coletivo dos professores, que deve orientarse a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais. As informações foram organizadas através
da elaboração de mapa conceitual do conteúdo regional e construção de proposta
metodológica interdisciplinar. Destaca-se, neste estudo, o potencial da temática Palmeira de
Babaçu como conteúdo regional a ser integrado ao currículo do Ensino Fundamental numa
perspectiva de contextualização e interdisciplinaridade de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais.
Palavras-chave: integração curricular, contextualização. Interdisciplinaridade

CONTENT
INTEGRATION
REGIONAL
IN
BASIC
EDUCATION:
THEMATIC EXAMINATION OF BABASSU PALM TREE IN PERSPECTIVE OF
PARAMETERS NATIONAL CURRICULUM
ABSTRACT: Exploratory qualitative study that search identify the possibilities curriculars
from theme babassu palm tree for the organization and construction of school knowledge in
elementary school. It came true through direct observation and document analysis. It is
considered the challenge of curricular contextualizacion it must be both creative and
innovative work of the teachers, as the process of organizing the school culture as well as the
joint work with the collective of teachers, who must be guided by the Curriculum National
Parameters. It was adopted like main sources, Dewey (1959); Rodrigues and Amaral (1996);
Ramos (2002); Lopes (2008) among others. Information was organized by preparing
conceptual map of the regional content and building interdisciplinary methodological
approach. Highlights, in this study, potential thematic Babassu Palm as the regional content
will be integrated into the elementary school curriculum in a context of interdisciplinary
perspective and according to the Curriculum National Parameters.
Keywords: Curricular integration. Contextualization.
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INTRODUÇÃO
Os amplos parâmetros para o ensino de ciências na educação básica e o conjunto de
suas propostas e documentos curriculares apontam para necessidades dos docentes realizarem
a organização dos conteúdos escolares com mais liberdade, com base em alguns princípios
pedagógicos que delineiam o desenvolvimento curricular para a educação básica em geral e,
para o ensino fundamental, especificamente. Os princípios da flexibilidade curricular,
interdisciplinaridade e contextualização de conhecimentos desafiam as equipes escolares a
reverem suas concepções sobre conhecimento, aprendizagem, ensino e contextos favoráveis
ao desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos.
Considera-se que o desafio da contextualização curricular impõe-se tanto ao trabalho
criativo e inovador dos professores, quanto ao processo de organização da cultura escolar,
bem como do trabalho articulado com o coletivo dos professores, cujo trabalho deve orientarse a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Dewey (1959) concebeu o conhecimento e seu desenvolvimento como um processo
social, no qual se integram os conceitos de sociedade e indivíduo. Disto, resulta o
entendimento de que a educação deve integrar-se às experiências de vida do estudante como
ser humano, pessoa e cidadão, denominando-a "educação para a vida", que permitirá, ao
aluno, desenvolver a sua capacidade de raciocínio e espírito crítico, principais metas da
educação.
Kato e Kawasaki (2011) identificaram 11 concepções de contextualização presentes
em diversos estudos acerca do ensino de ciências. Dentre elas, destacam-se as seguintes:
realidade, vivência, cotidiano, cidadania, trabalho, contexto social, histórico e cultural,
conhecimentos prévios do aluno e disciplinas escolares.
Para Ramos (2002), a contextualização do ensino é um recurso que amplia as
possibilidades de interação não apenas entre as disciplinas de uma mesma área de
conhecimento, como, também, entre esses conhecimentos e a realidade do estudante. Nesta
abordagem, busca-se a inserção do conhecimento disciplinar em uma realidade plena de
vivências, incluindo aspectos e questões presentes na sociedade e no cotidiano do aluno, tais
como: a melhoria da qualidade de vida e as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS).
González (2004) sugere a organização conceitual em três dimensões: Contextualização
histórica, que se refere ao contexto de surgimento de ideias e estudos científicos;
Contextualização metodológica, na qual os conteúdos são considerados meios para a
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construção do conhecimento, e não fins em si mesmos; e, por fim, na dimensão
contextualização socioambiental, através da qual é possível compreender o mundo e nosso
entorno.
Em Rodrigues e Amaral (1996), contextualizar o ensino significa trazer a própria
realidade do aluno, não apenas como ponto de partida para o processo de ensino e
aprendizagem, mas como o próprio contexto de ensino.
Integração de conteúdos regionais na perspectiva dos Parâmetros Curriculares
Nacionais
Os Parâmetros para o ensino de ciências estabelece a abordagem temática como
possibilidade para o desenvolvimento de metodologias interdisciplinares, com vistas a superar
modelos fragmentados no ensino das ciências naturais, tendo em consideração a inter-relação
presente na contextualização dos conteúdos científicos. Tal perspectiva pedagógica pode ser
desenvolvida dentro de contextos social e culturalmente relevantes, que potencializam a
aprendizagem significativa (p.28). Uma melhor compreensão dos ambientes local e regional é
uma meta permanente de Ciências Naturais.
No que tange ao eixo curricular Tecnologia e Sociedade, os PCN sugerem que devam
ser enfocados os conhecimentos, os instrumentos, os materiais e os processos que possibilitam
transformações. Comporta também o enfoque das relações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade, no presente e no passado, no Brasil e no mundo, em vários contextos culturais,
considerando-se as alterações que o acesso e o uso da tecnologia promovem no meio social e
na realidade econômica (.48).
Os diferentes grupos socioculturais utilizam habilidades diversas para observar
fenômenos e regularidades na natureza. Assim, é de fundamental importância valorizar o
universo cultural do estudante, pois ele aprende com os pais, os irmãos, os colegas e outros
adultos, a se localizar, medir, classificar, representar, desenhar e explicar, em função de seus
interesses e necessidades.
A área de Ciências Naturais estabelece conexões importantes com os temas
transversais Meio Ambiente e Trabalho e Consumo, com possibilidades de valorização do
desenvolvimento sustentável e para a compreensão do progresso material do ser humano que,
de acordo com os PCN, permite aos alunos compreenderem os papéis da ciência e da
tecnologia em processos específicos de importância local e planetária.
A escolha de conteúdos para a realização do planejamento com abordagem temática
depende da realidade local e regional, das características dos estudantes em seus níveis de
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escolaridade. Dependendo da realidade de cada escola e de cada região, pode-se adequar e
modificar a seleção temática em função de diferentes necessidades e propostas pedagógicas,
pois os temas em Ciências Naturais são variados. Deste modo, considera-se que a integração
da temática da Palmeira de Babaçu, como conteúdo regional, no currículo de Ciências do
Ensino Fundamental faz-se importante e pertinente para a comunidade escolar da região
investigada.
Neste estudo, pretendeu-se ampliar a reflexão sobre estes desafios na perspectiva da
realização do ensino de ciências na zona rural do município de Beneditinos – PI. A zona rural,
ao enfrentar questões materiais que limitariam o trabalho docente, poderá, com os recursos da
contextualização de conhecimentos, ver o sucesso na aprendizagem dos seus alunos.
Como objetivo geral pretendeu-se identificar as possibilidades curriculares do tema
Palmeira do Babaçu para a organização e construção do conhecimento escolar no Ensino
Fundamental. Especificamente, pretendeu-se alcançar os seguintes objetivos: caracterizar o
meio no qual está presente a cultura da Palmeira de Babaçu, como conteúdo regional acessível
às experiências dos estudantes; e, propor a integração de conteúdos regionais no currículo do
Ensino Fundamental com uma metodologia interdisciplinar.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa qualitativa exploratória, com a utilização da observação direta simples e a
análise documental como técnicas de coleta das informações pertinentes à apreensão do
objeto de estudo, qual seja a integração do tema Palmeira de Babaçu, como conteúdo regional
no ensino fundamental, na região de Beneditinos-PI. A pesquisa exploratória proporciona
familiaridade com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado, com vistas a torná-lo
explícito. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a forma de
um estudo de caso (GIL, 2008).
O estudo foi realizado através do laboratório de pesquisa e prática em docência,
vinculado ao LIFE-CAPES no IFPI Campus Teresina Central, no período de março a julho de
2015.
Empregou-se a observação direta (LUDKE E ANDRÉ, 2012, p.26-27) do contexto
cultural da comunidade Retiro no Município de Beneditinos-PI, cuja principal atividade
econômica é a exploração da palmeira do Babaçu, visando apreender os diferentes aspectos
que se articulam na construção de um perfil social e econômico que possa contribuir para a
integração curricular desta cultura, como conteúdo regional.
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O objeto da análise documental realizada neste estudo foram os documentos
curriculares, especificamente os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências
(PCN) – Ensino Fundamental, por ser este o documento orientador da prática de ensino e por
constituir-se em material destinado diretamente ao trabalho dos professores e à organização
dos conhecimentos na escola. Nesta análise, buscou-se identificar as orientações que
fortalecem os argumentos para a integração de conteúdos regionais no ensino, bem como as
características do conteúdo e da avaliação. Para tanto, realizou-se a análise a partir dos
seguintes descritores: Contexto Regional e Local, Conteúdos e Avaliação.
Consolidou-se o estudo e a organização das informações numa articulação integradora
entre cultura local e bases científicas para o ensino fundamental. Através da elaboração de
mapa conceitual e estabelecendo relações entre Ciência-Tecnologia e Sociedade, que visa
contemplar a prática de ensino de conteúdos regionais, as articulações curriculares e
estratégias pedagógicas, como uma possibilidade metodológica interdisciplinar para o ensino
de ciências e para o ensino fundamental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cultura do Babaçu na região de Beneditinos-PI
A observação do contexto sócio econômico da mata de cocais na região do município
de Beneditinos revelou um conjunto cultural permeado por conhecimentos, procedimentos e
atitudes que se articulam na vivência do povo da região em contato direto com os processos
de exploração da palmeira de babaçu, dentre outras, o beneficiamento da matéria prima, a
produção de diversos produtos comerciais, a cadeia de utilização dessa matéria prima,
assegurando o total aproveitamento e evitando o desperdício.
O sistema de produção observado é um modelo familiar, que se organiza em torno do
poder e da propriedade do pai de família. A exemplo da família Sousa e Santos, na
comunidade Retiro, que realiza a partilha consensual das áreas de palmeiras entre os filhos,
que se encarregam do trabalho, da produção e da manutenção e conservação dessas áreas.
O trabalho consiste na coleta de diferentes matérias-primas, obedecendo ao calendário
natural para a extração do coco, da palha, do palmito. O manejo agrícola, atualmente, é
resultado do conhecimento adquirido ao longo do tempo, em que experiências com perdas de
matéria prima, como a palha, por exemplo, foi informando ao produtor acerca do período
adequado à sua colheita. A elaboração de produtos diversos como azeite, farinhas, sabão,
cestos, coberturas de casas, cercas, etc. asseguram o uso total desse recurso natural que é a
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palmeira do babaçu, pois o bagaço, que já não oferece mais possibilidade de beneficiamento é
utilizado como isca de peixe.
A produção, que se desenvolve no âmbito familiar, consiste no trabalho coletivo, cujos
produtos são elaborados, sobretudo, através do trabalho manual das mulheres “quebradeiras
de cocos”. A produção é diversificada para atender às finalidades de consumo próprio da
família, bem como para a comercialização.
A comercialização de produtos diversos é realizada nas cidades de Beneditinos e
Demerval Lobão, cuja demanda maior vem dos pequenos comerciantes. Em geral, a produção
atende a encomendas de toda a região. Os produtos também são comercializados em feiras e
nas residências dos produtores. Ressalta-se que tais produtos formam a base da economia
familiar, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.
Ao passo em que a observação se consolidava, outros aspectos foram sendo
evidenciados, como as práticas de trabalho e consumo, de culinária e criação artesanal de
produtos, de convívio social, de organização do trabalho, de desenvolvimento sócio
econômico da região, de construção de formas de manejo agrícola que assegurem a
permanência das culturas locais, etc.
Aspectos relativos ao uso de tecnologias artesanais e tradicionais foram evidenciados
destacando a história cultural do povo da região, suas habilidades, seus conhecimentos e suas
práticas variadas de trabalho com os diferentes materiais oriundos da palmeira de babaçu:
epicarpo, endocarpo, mesocarpo, folhagens, resíduos sólidos, etc.
Embora existam tecnologias para o beneficiamento mecânico dessa matéria prima, no
contexto observado, são empregadas técnicas artesanais, envolvendo grande número de
pessoas que se organizam em torno do trabalho com uso de ferramentas rudimentares, que
exigem grande esforço humano na etapa de quebra do coco. Entretanto, na etapa de trituração,
os produtores fazem uso de moinho elétrico, cujo acesso é através de locação, pois existe
apenas um na região.
Possibilidades metodológicas de integração de conteúdos regionais no ensino
fundamental: articulações disciplinares e interdisciplinares
A proposta de integração de conteúdos regionais no currículo do ensino fundamental
estrutura-se a partir da construção de mapa conceitual que oferece visão geral acerca da
temática e suas dimensões e múltiplas inter-relações (figura 1). Em seguida estabelece-se uma
articulação entre conteúdos regionais, disciplinas, eixos e temas transversais que indicarão as
bases científicas e tecnológicas a serem empregadas na compreensão das questões
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integradoras. Por fim, propõe-se estratégias metodológicas diversas que levarão a uma
apropriação, por parte dos alunos, dos conhecimentos científicos, dos procedimentos e das
atitudes inerentes ao desenvolvimento de saberes e competências que o permitam integrar
Ciência, Tecnologia e Sociedade na compreensão de sua realidade e do mundo em que vive,
transformando e adaptando-se conscientemente às suas necessidades.

Figura 1: Mapa conceitual da cultura local, a partir da Palmeira de Babaçu.
Destacam-se na observação as possibilidades de estudos científicos variados que
envolvem inúmeras temáticas tanto inerentes à aprendizagem de ciências quanto de outras
áreas e temas transversais. A perspectiva interdisciplinar do estudo com a Palmeira de Babaçu
implica em contextualizar informações matemáticas, geográficas, históricas, relativas ao meio
ambiente, ao trabalho e consumo, à integração de tecnologias, à saúde e a alimentação, dentre
outros (quadro 1).
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Quadro 1: Proposta Metodológica de articulação interdisciplinar
Conteúdo

Disciplina/

Base científica e tecnológica

Estratégias Metodológicas

Bioma Mata de cocais (clima,

Pesquisas, mostra de vídeos, observação

vegetação, relevo, caracterização

local.

regional
Eixos e Temas
transversais
Caracterização da

Geografia

região

da Mata de Cocais)
Cultura local

Pluralidade

Linguagem, histórias, festas (traje

Compartilhar histórias através dos saberes

cultural

dos caretas) e comemorações,

populares,

cantigas e parlendas, integração

comunidade. Contar histórias, ler, escrever,

familiar em torno da atividade

cantar.

através

das

pessoas

da

extrativista.
A palmeira - O

Ciências

Características da planta

Utilizar material concreto par analisar e

babaçu

conhecer os aspectos biológicos da Palmeira
As partes do fruto: epicarpo,

do Babaçu.

endocarpo, mesocarpo, Folhagens,
Polpa, palha
Exploração

do

Ciências

coco babaçu

Extrativismo, época do manejo,

Elaborar manual de extração e manejo do

exploração de recursos naturais,

Babaçu.

preservação ambiental.
O beneficiamento

Trabalho

da polpa

consumo

e

Economia

local,

organização

Pesquisar inovações tecnológicas para o

comunitária, maquinário, geração

beneficiamento da polpa do babaçu, com o

de trabalho e renda.

uso de internet e bibliotecas institucionais
(EMBRAPA,

EMATER,

UNIVERSIDADES, etc)
Transformação da

Tecnologia

matéria prima e

sociedade

e

Produção

Máquinas e mão de obra; Processo

Observar e registrar etapas na produção de

de

diferentes produtos, identificando processos

elaboração

produtos:
Química e Física

leite,

de

diferentes

azeite,

sabão,

cosméticos;

químicos e físicos na transformação do
babaçu. Bem como o uso de máquinas e
equipamentos. e descrevendo processos

Comércio

Matemática

Combustão,

industriais e artesanais para este fim.

As quatro operações, grandezas e

Integrar aos estudos da matemática, a

medidas,

atividade de comercialização dos produtos

litro,

quilograma,

sistema monetário.

do babaçu, identificando conteúdos de uso
regular nesta atividade.

Nutrição

Ciências

Nutrientes do babaçu (proteínas,

Compreender e valorizar o babaçu e seu

fibras), medicina alternativa e

valor nutricional e medicinal, largamente

culinária.

usado na culinária local, realizando estudos
e pesquisas acerca dos seus nutrientes.
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Tal proposta caracteriza-se por permitir a criação de ilhas de racionalidade a partir da
temática selecionada e com a contribuição de diferentes disciplinas que compõem o currículo
do ensino fundamental. Organiza-se através do desenvolvimento de estratégias metodológicas
diversas que envolvem os alunos em atividade de pesquisa, observação, registros, reflexões e
desenvolvimento de projetos. Assegurando a apropriação de grande quantidade de conteúdos
escolares, bem como a compreensão da realidade local e das possiblidades da temática para a
integração dos sujeitos à sua realidade.
CONCLUSÕES
A prática dos professores de ciências se constitui em grande desafio profissional,
sobretudo quando faltam elementos fundamentais para a realização do trabalho docente, como
os conhecimentos pedagógicos, as condições das escolas como campo de práticas, e, os
instrumentos para mediação do conhecimento científico. No entanto, é possível, com os
recursos da flexibilidade curricular, da contextualização em contextos locais e regionais e da
interdisciplinaridade organizar os conteúdos escolares e desenvolver processos educativos que
motivem os estudantes ao estudo e compreensão de sua realidade com o apoio das ciências.
Tendo em vista os objetivos propostos neste trabalho, articulado com a perspectiva
dos PCN para o ensino fundamental no ensino de ciências, faz-se uma proposta curricular aos
professores da zona rural que se trabalhe os conteúdos curriculares de maneira integrada ao
contexto social do aluno. Proposta esta que irá favorecer uma reflexão direta sobre os desafios
de se pôr em prática aquilo que o aluno já conhece, ou seja, dentro da sua realidade local.
Considera-se que os objetivos propostos foram alcançados e que este estudo poderá
contribuir para que as equipes escolares desenvolvam projetos articuladores de conteúdos
regionais para o desenvolvimento de currículos contextualizados na realidade dos estudantes.
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RESUMO: O artigo aborda a teoria Interacionista e a Epistemologia Genética Construtivista
do Biólogo Jean Willian Fritz Piaget no primeiro Estágio Sensório-Motor. A pesquisa de
campo foi desenvolvida na cidade de Macapá e no Município de Santana, respectivamente em
uma creche e em residências com aproximadamente 43 crianças de ambos os gêneros, no
entanto não será divulgado o nome da creche e de nenhuma das crianças observadas durante a
pesquisa, por motivos éticos e morais. Foram feitas algumas das experiências fundamentadas
por Piaget como os Exercícios de Reflexos em que as crianças já estão em fase da
coordenação “mão-boca” e na Formação das Relações Circulares Secundárias que já
descobriram novos meios, comprovando-se a teoria.
Palavras–chave: experiências, sensório-motor, subestágios

INTERACIONISM
AND
GENETIC
CONSTRUCTIVIST JEAN PIAGET

EPISTEMOLOGY

ABSTRACT: The article discusses the interactionist theory and Genetic Epistemology
Constructivist the biologist Jean Piaget William Fritz in the first stage Sensory-Motor. The
field research was conducted in the city of Macapá and the Municipality of Santana,
respectively in a nursery and in homes with approximately 43 children of both genders,
however is not disclosed the name of the nursery and none of the children observed during the
survey for ethical and moral reasons. They were made some of the experiences founded by
Piaget as the Reflex exercises in which children are already in the process of coordination
"hand-mouth" and the Formation of Secondary Circulars relations that have discovered new
ways, proving the theory.
.
KEYWORDS: experiences, sensorimotor, substages

INTRODUÇÃO
Os primeiros anos de vida são fundamentais no desenvolvimento de determinado
indivíduo por isso a veracidade da fundamentação dos estudos e do comportamento infantil.
Ao estabelecer uma série de pesquisas em creches e lares nas cidades de Macapá e Santana no
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período de agosto de 2015 sobre diferentes aspectos da vida psíquica da criança, do seu
desenvolvimento e da concepção de inteligência percebeu-se a importância da teoria
Piagetiana.
A pesquisa delimitou-se no primeiro dos estágios da teoria do desenvolvimento
humano de como os bebês se comportam durante os 24 meses após o nascimento, questionase de que forma as experiências sobre o desenvolvimento cognitivo, realizadas por Jean Willian
Fritz Piaget ainda respondem a realidade atual e, suas contribuições durante a construção do processo
ensino aprendizagem das crianças?

O processo ensino aprendizagem e desenvolvimento são

dinâmicos e complexos, no entanto foi percebido que por desconhecimento de como ocorre esse
processo muitos professores são privados de desenvolverem um ensino mais consciente, levando em
consideração questões biológicas e sociais que muitas vezes são determinantes nesse processo.
O objetivo geral foi investigar as fases de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget e sua
contribuição ao processo ensino aprendizagem construtivista no desenvolvimento da inteligência. Para
contextualizar o primeiro estágio desta teoria, foram escolhidas algumas experiências que auxiliasse
no desenvolvimento da criança dentro do estágio sensório-motor e a partir destas experiências foram
analisados aspectos cognitivos, emocionais e sociais, além de entender que influência pode ter no seu
desenvolvimento.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida através do método descritivo-qualitativo de cunho
etnográfico e de forma holística, visto que segundo Paixão (2010) pesquisar holisticamente é
não investigar somente com a razão dos fatos, mas buscar o entendimento de porque
acontecem, como e com quem acontecem, não perdendo de vista que o fenômeno, no caso das
ciências sociais, são sujeitos humanos que carregam consigo seus valores, crenças, saberes,
certezas e frustrações, onde biológico e cultura se inter-relacionam e se complementam.
Para Tripodi et al (1975:42-71), o método quantitativo-descritivo:
“Consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é
o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a
avaliação de programas ou o isolamento de variáveis principais ou chave.
Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se
aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e
controle estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de
hipóteses. Todos eles empregam artifícios tendo por objetivo a coleta
sistemática de dados sobre populações, programas ou amostras de populações
e programas. Utilizam várias técnicas, como entrevistas, questionários,
formulários etc. e empregam procedimento de amostragem.” (TRIPODI et al,
1975:42-71).
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A observação do fenômeno investigado deu-se através da observação do cotidiano de
forma sistemática e assistemática, coube ao pesquisador decifrar o significado da ação
humana, e não apenas descrever os comportamentos, ou seja, examinar fatos e / ou fenômenos
investigados.
A observação assistemática é o meio que o pesquisador procura recolher e registrar os
fatos da realidade sem a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou
controle. O que caracteriza a observação assistemática é o fato de o conhecimento ser obtido
por meio de uma experiência casual, sem que se tenha planejado quais variáveis seriam
importantes para a pesquisa e quais meios deveriam ser utilizados para estudá-la.
Geralmente, esse tipo de observação é empregado em estudos exploratórios sobre o
campo a ser pesquisado (MARCONI & LAKATOS, 2010). Para Marconi e Lakatos (2010) a
observação sistemática também pode ser denominada observação estruturada, planejada e
controlada. Essa técnica se utiliza de instrumentos para coleta de dados, diferentemente da
observação assistemática. Nessa técnica, o observador sabe o que pesquisar e procurar
eliminar erros e distorções sobre o objeto de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estado da inteligência Sensório-Motor, Jean Piaget (0 a 2 anos)
Segundo Piaget nos primeiros anos de vida o bebê percebe o mundo e atua nele
coordenando as sensações vivenciadas junto aos comportamentos motores simples juntando o
sensorial a uma coordenação motora primária.
“Neste estágio, a relação inicial entre sujeito e objeto é uma relação de
indiferenciação adualística, não existindo, para o bebê nenhuma entre o seu
‘eu’ e o mundo exterior. O eu e o mundo são os mesmo bloco indiferenciado, e
não existe a consciência de si mesmo e nem dos objetos de peso. A consciência
desse e dos objetos começa a ser estruturada a partir das experiências sensóriomotrizes. As crianças vão construindo, gradativamente, as noções de objetos
espaço, tempo e causalidade.” (COUTINHO; MOREIRA,2001, p. 91).

A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em seis subestágios nos quais
se estabelecem as bases para a construção das principais categorias do conhecimento que
possibilitam ao ser humano organizar a sua experiência na construção do mundo: objeto,
espaço, causalidade e tempo. A ausência da função semiótica é a principal característica deste
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período. Sua linguagem vai da ecolalia à palavra-frase ("água" para dizer que quer beber
água) já que não representa mentalmente o objeto e as ações.
“Vai do nascimento até, aproximadamente, os dois anos de idade. Nela, a
criança basea-se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas
motores para resolver seus problemas, que são essencialmente práticas: bater
numa caixa, pegar um objeto, jogar uma bola etc. Neste período, muito embora
a criança tenha já uma conduta inteligente, considera-se que ela ainda não
possui pensamento. Isto porque, nessa idade, a criança não dispõe ainda da
capacidade de representar eventos, de evocar o passado é de referir-se ao futur.
Está presa ao aqui-e-agora da situação.” (DAVIZ; OLIVEIRA, 2000:39).

1º Subestágio: Exercício dos Reflexos (1 mês):
Os esquemas do recém-nascido são os esquemas reflexos: ações espontâneas como os
reflexos de preensão e sucção surgem automaticamente, com a presença de certos estímulos e
treinos esses reflexão vão se aperfeiçoando. Conforme Bock, Furtado e Teixeira (2002), “No
recém-nascido, a vida mental reduz-se ao exercício dos aparelhos reflexos, de fundo
hereditário, como a sucção. Esses reflexos melhoram com o treino”.
Nas primeiras vezes que se manifestam os esquemas reflexos apresentam uma
organização quase idêntica. Eles possuem uma visão em desenvolvimento, diferentemente da
audição, no qual já está plenamente amadurecida ao fim do primeiro mês. O bebê nessa fase
começa a relacionar-se com meio em que vive, através de imagens e sons. Cória-Sabini
(1998) “Ao contrário do que se pensou durante muito tempo o bebê também apresenta, desde
o nascimento, uma organização perspectiva muito elaborada. Essa elaboração pode ser
identificada pela discriminação e preferência por certos estímulos visuais e auditivos.”
(CÓRIA-SABINI, 1998:15).
2º Subestágio: Formação de primeiros hábitos ou adaptações adquiridas – presença
de reações circulares primárias (1º ao 4º mês):
No segundo estágio das reações circulares à criança inicia a sua adaptação ao meio em que
vive, e começa a ter coordenação com relação ao seu corpo, descobrindo o que lhe agrada por
acidente e continua a repetir a ação, percebe-se que com certas excitações começam a tocar
nos brinquedos como se não fossem intencionais, por repetir a ação começa a tocá-los e levam
a boca.
Com as observações identificou-se que as crianças estudadas responderam satisfatoriamente
aos estímulos com os brinquedos sonoros, comprovando que as crianças realmente seguiram
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com o olhar o som; na atividade foi analisada a percepção dos bebês em relação aos objetos
que somem do seu campo de visão. O mesmo brinquedo foi usado para essa atividade, foram
colocados para eles brincarem por alguns minutos, e logo em seguido o brinquedo caiu das
mãos dos bebês, e eles ficaram olhando para as mãos, onde o objeto sumiu do seu campo de
visão, portanto as crianças não tem noção em relação ao brinquedo e ao tempo, pois não
aguardam o retorno do mesmo, e logo lhe é chamado à atenção para outro brinquedo.
“A medida que um objeto é estímulo, simultaneamente, de ações visuais
auditivas, tem-se já um passo importante na constituição da permanência do
objeto, ou seja, a noção de que, mesmo desaparecido, o objeto continua a
existir. Contudo, até o final desse subestágio, para o beber os objetos
desaparecidos funcionam como quadros que aparecem e desaparecem e,
quando desaparecem, deixam de existir. Assim, a criança é capaz de
acompanhar o deslocamento dos objetos mas permanecerá olhando onde o
objeto desapareceu, quem sabe na expectativa de seu reaparecimento. Se um
brinquedo lhe cai das mãos, por exemplo, em vez de procurar o brinquedo
ficará olhando para sua mão. Há ainda uma indissociação entre o sujeito e os
objetos.” (COUTINHO; MOREIRA, 2001, p. 93).

3º Subestágio: formação das reações circulares secundárias (4º ao 8º/9º mês)
Notou-se que as crianças desse período já sabem interagir com o meio ao seu redor de
forma a responder qualquer chamado. Com as mãos eles descobrem o mundo, agarram em
objetos e ao redor das cômodas, levando até alguns tombos e observam bastante o ambiente
que estão quando possuem cores fortes e quentes, dão gargalhadas e já podem reconhecer seus
familiares e pessoas próximas através das vozes e dos cheiros. De acordo com Bock, Furtado
e Teixeira (2002) “Por volta dos cinco meses, a criança consegue coordenar os movimentos
da mão e olhos e pegar objetos, aumentando sua capacidade de adquirir hábitos novos”.
Já estão inseridos ao meio e reconhecem que determinado ambiente não é o seu de
costume, que os objetos e brinquedos já possuem finalidades para brincar e já se tem mais
autonomia para ficar sentado sozinho. Construindo a importância da autoconfiança para que
explore suas emoções. Desta forma, estimulam a memória e a capacidade de compreender as
relações distintas que ocorrem durante a vida diária.
“Dentre as principais aquisições do período sensoriomotor, destaca-se a
construção da noção do “eu”, através da qual a criança diferencia o mundo
externo do seu próprio corpo. O bebê o explora, percebe suas diversas partes,
experimentam emoções diferentes, formando a base seu autoconceito. Mas não
é só isso. Ao longo desta etapa, a criança irá elaborar a sua organização
psicologia básica, seja no aspecto motor, no perceptivo, no afetivo, no social e
intelectual.” (DAVIS; OLIVEIRA, 2000:40).
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4º Subestágio: coordenação dos esquemas secundários e aplicações novas (8º/9º ao
11º/12º mês):
As crianças demonstraram ter estratégias para alcançar o objeto que lhe chame a
atenção ou para desenvolver uma atividade, ou seja, desenvolvem ações inteligentes, segundo
Coutinho e Moreira (2001) “Além disso, a criança já é capaz de variar os meios para atingir
um determinado objeto, ou seja, um mesmo fim”.
A experiência baseou-se em esconder alguns brinquedos para analisar se as crianças
seriam capazes de achá-los. Feita a experiência notou-se que todas as crianças achavam os
brinquedos escondidos, e por mais que objeto não voltasse as crianças sabiam que o
brinquedo continuava a existir. Observa-se também que quando as crianças queriam algum
objeto que elas não conseguiam alcançar, elas pediam ajuda ou apontavam em direção ao
objeto desejado. Portanto, percebeu-se nos estudos feitos que as crianças respondem
satisfatoriamente a teoria de Piaget, porém cada fase da criança deve ser respeitada, pois nem
todas respondem da mesma forma.
“Isso permite que a criança, por volta de 1 ano, admita que o objeto continue
a existir mesmo quando ela não o percebe, isto é, o objeto não está presente
no seu campo visual, mas ela continua a procurar ou a pedir o brinquedo que
perdeu,
porque
sabe
que
ele
continua
a
existir.”(BOCK;FURTADO;TEIXEIRA,2001)

5º Subestágio: reação circular e esquemas terciários; combinação experimental dos
esquemas já adquiridos e descoberta de novos meios (11º/12º ao 18º mês):
Surge muito mais por reorganizações mentais para se obter maior possibilidade de
assimilação. Esse desenvolvimento ocorre no conhecimento empírico e reflexivo, é o
processo em que a criança pensa sobre o mundo e pensa sobre sua ação sobre o mundo.
Como na experiência realizada, jogar uma bola para o alto sem saber a direção,
posição e queda foi constatado que a criança não tem a noção lógica. Ou até mesmo quando
algo engata no sapato da criança o certo era pegar com as mãos e tirá-los, mas a criança não
faz isso, ela simplesmente tenta tirar o objeto engatado sem se abaixar movimentando os pés,
e quando não consegue deixar de lado ou pede para alguém retira. A criança consegue
pesquisar as causas de um fenômeno, daí parte-se da ideia de que o ser humano busca
conhecimento.
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“O desenvolvimento social nesta fase restringe-se ao nível sensório e motor.
A criança explora os objetos e brinquedos que lhe são oferecidos em função
de comportamento recém-adquiridos. Ela pode, por exemplo, jogar o
chocalho no chão para que o adulto o apanhe e o coloque em suas mãos
várias vezes sucessivas. Pode empilhar brinquedos e derrubar a pilha
seguidamente. Pode ainda sorrir quando o adulto faz caretas.” (CÓRIASABINI,1998:47)

6º Subestágio: combinação mental dos esquemas; invenção e representação (18º ao 24º
mês):
Piaget descreve uma experiência utilizada em suas pesquisas, a experiência busca
comprovar o início da representação mental, ela é feita com uma almofada e uma moeda,
deslocando a moeda para baixo da almofada de forma invisível apenas através dos gestos,
para que a criança ao final da experiência identifique onde o objeto parou. A sua experiência
se comprova, segundo Coutinho & Moreira (2001):
“A criança, após esses deslocamentos, interessa-se em recuperar a moeda e a
procurará na almofada A, depois na B e finalmente C. Por meio desse processo,
criasse uma representação do conjunto do itinerário do objeto, incluindo-se nela
série de deslocamentos invisíveis. Pode-se dizer que a manifestação desse
comportamento indica que o objeto está definitivamente constituído, pois a sua
existência e permanência no mundo ambiente não está mais subordinada a
permanência visual desse objeto. Superada essa fase, quando á criança procura a
moeda, dirigindo-se imediamente à almofada C – ultimo local onde foi escondida e
onde se encontra - ela indica, com essa conduta, que representou mentalmente os
deslocamentos. Ela foi capaz de solucionar o problema, sem que voltasse a
experimentar e sem que visse à moeda ser deslocada.” (COUTINHO & MOREIRA,
2001:95).

Ao aplicar as experiências de Piaget, podemos constatar que as atividades sensoriais e
motrizes são voltadas para a representação através de objetos, em que a criança passa por
várias descobertas como abrir gavetas, destampar panelas, abrir caixas, subir em cadeiras,
associar objetos a ações, que são atividades próprias deste período.

CONCLUSÕES
Com base nos relatos e pesquisas realizadas, constatamos que em seus estudos, Jean
Piaget modificou a teoria pedagógica tradicional, que até então, afirmava que a mente de uma
criança é vazia. Certificou-se que as teorias de Piaget não se defasam com o tempo, sendo
assim contribuiu de forma imensurável para explicar o desenvolvimento dos anos iniciais das
crianças de 0 a 2 anos. Inicialmente os pais são os primeiros a se relacionarem com as
crianças no âmbito familiar, portanto se deve buscar informações para criar meios lúdicos que
venham a desenvolvê-los, passando assim por cada período sensório-motor de forma
Artigos

Ciências Humanas

13822

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

particular até atingirem seu ponto máximo de maturação. O indivíduo que é estimulado desde
de pequeno se desenvolve melhor, e se adaptam de maneira satisfatória nos estágios
seguintes.
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RESUMO: Este artigo compõe o primeiro estudo de um Trabalho de Conclusão de Curso que
visa discutir a relação da Matemática e a Física numa perspectiva interdisciplinar. O objetivo
deste trabalho foi fazer uma revisão literária acerca do tema “interdisciplinaridade”, buscando
investigar conceitos e possibilidades. A metodologia adotada se baseou em uma pesquisa
bibliográfica, na qual foram selecionados trabalhos que abordassem a temática voltada a
educação, bem como alguns documentos oficiais. A análise dos textos levou em consideração
o que os autores relatam sobre a conceituação e aplicação da interdisciplinaridade na escola.
Os resultados apontam que a interdisciplinaridade ainda não tem um conceito definitivo,
podendo ser interpretada de formas diferentes, dependendo de sua prática. Notou-se também,
que a prática interdisciplinar é uma metodologia de ensino capaz de auxiliar o professor que
deseja expandir os conhecimentos trabalhados em sala de aula, relacionando-os e os
contextualizando com assuntos de outras disciplinas.
Palavras–chave: Prática interdisciplinar; Educação; Matemática.

INTERDISCIPLINARITY: A STUDY OF ITS CONCEPTS
ABSTRACT: This article comprises the first study of a Work Completion of Course that
discusses the relationship of mathematics and physics in an interdisciplinary perspective. The
objective of this work was to make a literature review on the topic "interdisciplinary" in order
to investigate concepts and possibilities. The methodology is based on a literature review, in
which works were selected that addressed the theme focused on education, as well as some
official documents. The analysis of the texts took into consideration what the authors report
on the concept and application of interdisciplinarity in school. The results show that
interdisciplinarity does not have a definitive concept can be interpreted in different ways,
depending on your practice. It was also noted, which is a teaching methodology to help
teachers who want to expand the knowledge learned in the classroom, relating them and
contextualizing with subjects from other disciplines.
KEYWORDS: Interdisciplinary pratice; education; Mathematics.
INTRODUÇÃO
Este artigo é o resultado de um estudo referente ao primeiro capitulo de um Trabalho de
Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática, que busca discutir as inter-relações entre
a Matemática, mais especificamente a Geometria, e a Física na perspectiva da
interdisciplinaridade.
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Teve-se como objetivo do presente estudo responder a seguinte questão problema: “o
que é interdisciplinaridade”, para assim descobrir quais os seus conceitos e como a mesma se
apresenta como prática de ensino. Para isso, buscou-se na literatura acadêmica autores que
discutiam sobre o tema, principalmente voltado a educação.
Na realização das discussões, foi possível mediar debates elucidativos que evidenciam
qual a proposta dessa prática interdisciplinar e como ela auxilia para o desenvolvimento pleno
dos alunos. O estudo foi dividido em três partes, organizados numa ordem cronológica, desde
como se deram as primeiras abordagens, passando pelas bases legais e chegando a
interdisciplinaridade como uma prática educativa atualmente.
Por fim, este estudo proporcionou perceber como a prática interdisciplinar em sala de
aula pode auxiliar o trabalho do professor quanto a contextualização dos conhecimentos com
outras disciplinas, bem como auxiliar os alunos a compreender as relações existentes entre as
disciplinas curriculares, facilitando a compreensão dos conteúdos.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo consistiu em uma pesquisa de cunho qualitativo, caracterizando-se como uma
revisão

de

literatura.

Utilizaram-se

como

descritores,

simultaneamente,

“interdisciplinaridade” e “Matemática” em buscas avançadas no portal de periódicos da
CAPES e no Portal SciELO, contidos em qualquer lugar do texto, e no Google Acadêmico,
contidos apenas no título. A pesquisa foi realizada no período de 21/06/2016 a 19/07/2016 e
resultou em 118 trabalhos, dentre eles, foram selecionados 8 artigos utilizados para análise,
que considerou a relevância dos estudos em cima da temática interdisciplinaridade e suas
possíveis contribuições para o ensino, a priori, de Matemática.
Além dos artigos, foram utilizados como referencias o livro “práticas interdisciplinares
na escola” e documentos oficiais, como: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de
Diretrizes e Bases (9394/96).
As leituras foram realizadas no período de 22/06/16 a 15/08/16, buscando-se aspectos
que tratassem da interdisciplinaridade quanto suas conceituações e aplicações, evidenciando a
importância do trabalho interdisciplinar para o professor.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A abordagem realizada a partir das leituras nos proporcionou apresentar discussões a
respeito da temática estudada, discutindo o que os autores relatam a respeito da
interdisciplinaridade voltada à educação.
Apesar de ser um tema muito discutido atualmente, ainda não se pode definir com
precisão o termo interdisciplinaridade, pois o mesmo não possui um sentido único e estável,
uma vez que varia muito, dependendo do ponto de vista e da vivência de cada pessoa que
trabalha nessa perspectiva (FORTES, 2009).
O entendimento sobre a interdisciplinaridade, mais especificamente a escolar, ainda é
bastante difuso, visto que tem diferentes interpretações quando se trata desde as bases
epistemológicas até as execuções pedagógicas (LAVAQUI; BATISTA, 2007). Essa prática,
inclusive, é muito confundida com a pluridisciplinaridade, por ter uma relação próxima entre
as disciplinas, mas sem tanta interação quanto a mesma (FAZENDA et al, 2009).
Entretanto, pôde-se perceber na discussão de alguns autores que sua evolução permitiu
que cientistas com diferentes formações interagissem, viabilizando explorar situações e
fenômenos de acordo com a ótica de sua especialização, bem como propiciou criar
metodologias de ensino que auxiliam professores a interpretar situações de diversos pontos de
vista, facilitando assim a compreensão dos conteúdos estudados.
As discussões que evidenciam a interdisciplinaridade foram organizadas quanto ao seu
contexto histórico (LAVAQUI; BATISTA, 2007; THIESEN, 2008; FORTES, 2009;
FAZENDA et al, 2009; FAZENDA, 2011), a interdisciplinaridade como parâmetro
educacional (BRASIL, 1994, 2006, 2007; FAZENDA, 2011) e como prática educativa
(LAVAQUI; BATISTA, 2007; THIESEN, 2008; FORTES, 2009; FAZENDA et al, 2009,
2010; FAZENDA, 2011, 2015; GODOY, 2014).
Contexto histórico
O conhecimento humano nem sempre foi separado por disciplinas, visto que em meados
do século VI a.C., não havia Matemática, Química, Física, Biologia ou qualquer outro tipo de
segregação do conhecimento. Os gregos, principais influenciadores de nossa cultura,
enxergavam o conhecimento como único, era a investigação do fenômeno em sua totalidade
(FAZENDA et al, 2009).
Com o passar dos tempos, esse conhecimento foi se desenvolvendo e se expandindo,
sem deixar de ser uma investigação da vida, do universo e de todas as coisas que o
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compunham. Da Idade Média em diante, esse conhecimento sofreu grande influência dos
trabalhos de estudiosos, como, por exemplo, Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton,
que exploraram, de forma metódica, assuntos cada vez mais específicos e de forma mais
aprofundada. Entretanto, essa especificidade acabou distanciando alguns conhecimentos de
outros, construindo “uma concepção mais cientifica do mundo”. Essa especialização dos
conhecimentos foi observada por diversos cientistas, principalmente no século passado, com
isso, buscou-se uma maneira de “superar a fragmentação e o caráter de especialização do
conhecimento” (THIESEN, 2008, p. 04).
A interdisciplinaridade surgiu, então, como resposta a essa necessidade de superação,
verificada principalmente nos campos das ciências humanas e da educação. Entretanto, todas
essas conceituações foram direcionadas inicialmente a pesquisa científica e, baseando-se
nessas concepções, é que foram desenvolvidos estudos voltados para a educação
posteriormente. (THIESEN, 2008)
Um dos primeiros relatos sobre interdisciplinaridade surgiu de uma proposta de Georges
Gusdorf, em 1961, que propunha um projeto de pesquisa interdisciplinar para as ciências
humanas (FORTES, 2009). Já em meados de 1970, foi realizado um evento com participação
de estudiosos de vários países, a fim de definir significados para os termos “Disciplina”,
“Multidisciplina”, “Pluridisciplina”, “Interdisciplina” e “Transdisciplina” (LAVAQUI;
BATISTA, 2007).
Fazenda (1999 apud Fortes, 2009) apresenta como os estes estudos foram se
desenvolvendo com o passar dos anos. De acordo com a autora, na década de 1970, período
que os estudos a respeito do tema ganharam mais força, o principal objetivo dos
pesquisadores era obter uma definição do que seria interdisciplinaridade, na tentativa de
encontrar uma explicação filosófica. Na década seguinte, 1980, buscou-se uma diretriz
sociológica e metodológica a respeito do assunto, visto sua grande contradição
epistemológica. Já na década de 1990, procurou-se construir uma teoria a respeito da
interdisciplinaridade, com uma nova epistemologia, própria da interdisciplinaridade.
Simultaneamente às essas discussões, principalmente no continente europeu, os
primeiros trabalhos sobre interdisciplinaridade no Brasil surgiram nos anos setenta, tendo
como principais pesquisadores do tema na época Hilton Japiassu voltado à pesquisa científica
e Ivani Fazenda voltada à educação (FORTES, 2009). Ivani Fazenda é, inclusive,
coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Interdisciplinaridade na Educação, grupo
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credenciado pelo CNPQ, ao qual contribui diretamente com produções científicas em todo o
território nacional (FAZENDA, 2011).
Observou-se que os estudos realizados por Japiassu e Fazenda estão presentes nos mais
diversos trabalhos que tratam da temática “interdisciplinaridade”, mostrando-se como
principais expoentes no tema em âmbito nacional até os dias atuais.
Percebe-se que o caminho percorrido pela temática interdisciplinaridade objetiva
desenvolver conhecimentos a partir da interação entre conhecimentos distintos, que vão desde
compartilhamento de metodologias até a troca de informações. Sendo assim, no âmbito
educacional, a prática interdisciplinar possibilita que o aluno possa explorar o conhecimento
por diversos pontos de vista.
Interdisciplinaridade como parâmetro educacional
Os mais diversos trabalhos relacionados à interdisciplinaridade no país contribuíram
para que, em meados dos anos 2000, a interdisciplinaridade ganhasse força no cenário
educacional nacional, deixando de ser um assunto periférico para ser o centro das discussões
governamentais e legais do país (FAZENDA, 2011).
Após a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que rege as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, determinar que a União deve nortear os currículos escolares, foi
estabelecido um conhecimento mínimo comum a todos os estudantes do país. Esses
conhecimentos são julgados como essenciais para um real desenvolvimento de habilidades e
competências, consideradas importantes para o exercício da cidadania e para a progressão dos
estudos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constitui-se em um documento que tem
como principal propósito direcionar os currículos escolares. Neste documento, é possível
observar como um de seus destaques a “integração e articulação dos conhecimentos em
processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização” (BRASIL, 2006, p. 07),
deixando clara a importância de um trabalho escolar nessa perspectiva.
Nessa definição de propósitos, percebe-se que a escola de hoje não pode mais ficar
restrita ao ensino disciplinar de natureza enciclopédica. De acordo com as Diretrizes
Curriculares para o Ensino Médio, deve-se considerar um amplo espectro de
competências e habilidades a serem desenvolvidas no conjunto das disciplinas.
(BRASIL, 2006, p. 69)

Visando desenvolver essas habilidades, nas Orientações Complementar para o Ensino
Médio (PCN+), documento complementar aos PCN, observa-se em praticamente todo seu
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texto, a importância de as escolas e os professores trabalharem na perspectiva da
interdisciplinaridade e da contextualização. (BRASIL, 2007)
É possível observar nos PCN uma exemplificação de uma dessas competências
importantes para o desenvolvimento do jovem estudante, que é a de analisar as situações de
forma crítica e, a partir daí, tomar uma decisão que julgue ser a melhor. Essa analise nada tem
de disciplinar, pois não se insere em uma única disciplina, visto que seu objeto de
investigação é mais amplo e complexo. (BRASIL, 2006)
O próprio PCN+ mostra que o rompimento dessas barreiras entre as disciplinas é algo
que pode ser trabalhado durante as aulas de qualquer professor.
Um exemplo disso pode ser visto na Geometria. A abordagem tradicional, que se
restringe à métrica do cálculo de áreas e volumes de alguns sólidos, não é suficiente
para explicar a estrutura de moléculas e cristais em forma de cubos e outros sólidos,
nem tampouco justifica a predominância de paralelepípedos e retângulos nas
construções arquitetônicas ou a predileção dos artistas pelas linhas paralelas e
perpendiculares nas pinturas e esculturas. Ensinar Geometria no ensino médio deve
possibilitar que essas questões aflorem e possam ser discutidas e analisadas pelos
alunos. (BRASIL, 2007, p. 119)

Além desse exemplo, que cita possibilidades de ensino interdisciplinar, outro exemplo
que o documento traz é que ao se trabalhar disciplinas como a Física e a Química em conjunto
com a Matemática, as mesmas podem servir como motivação para estudar fenômenos da
natureza e consolidar uma ideia de grandezas (BRASIL, 2006).
Entretanto, quando o professor opta por trabalhar nessa perspectiva, não se deve excluir
a necessidade de trabalhar exercícios do tipo “calcule” ou “resolva”, pois eles são de extrema
importância na aprendizagem de técnicas e propriedades matemáticas, essenciais também para
as outras disciplinas. Porém, somente elas não são suficientes para desenvolver nos alunos as
habilidades necessárias para se obter uma visão de mundo abrangente ou realização social ou
no trabalho. (BRASIL, 2007)
Interdisciplinaridade como prática de ensino
Quando se trabalha na perspectiva da interdisciplinaridade, é necessário que várias
disciplinas se reúnam a partir de um mesmo objeto, tornando-se parceiras no desenvolvimento
do aluno (FAZENDA, 2015). Para isso, é necessário que os conhecimentos se comuniquem,
dialoguem e se modifiquem gradativamente (GODOY, 2014).
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Essa parceria entre as disciplinas passa, principalmente, pela parceria entre os
professores que se propõe a trabalhar nessa perspectiva, caso o contrário, não poderia se
considerar uma ação interdisciplinar.
A parceria interdisciplinar é mais que uma troca entre seres humanos, ela se
constitui em combinados, em mudança de hábitos rotineiros para que os combinados
sejam cumpridos, ela se traduz pela abertura ao outro, à reciprocidade, abertura que
possibilita a integração do conhecimento e a interação entre as pessoas (FAZENDA
et al, 2010, p. 35).

Como a interdisciplinaridade, como diz Godoy (2014), está enquadrada em uma
categoria de ação, é necessário que os professores busquem essas trocas de conhecimentos,
para que cada um, a partir disso, exponha sua forma de ver o mundo na ótica de sua formação
(FAZENDA et al, 2009).
No entanto, essa postura interdisciplinar somente será possível se o mesmo estiver
disposto a abandonar o conforto de sua área do conhecimento e mergulhar num domínio que é
de todos, portanto, ninguém é dono exclusivo (THIESEN, 2008).
Para que o professor consiga realizar um trabalho interdisciplinar, é necessário que ele
desenvolva algumas habilidades importantes para o trajeto. É preciso que tenha humildade e
desapego, para deixar sua área de especialização e se aventurar em outras. Respeito para não
sobrepor sua área de conhecimento as outras. Coerência para não perder o foco do trabalho. E
espera para não abandonar o trabalho durante o trajeto, visto que custa tempo até se ver os
resultados. (FAZENDA, 2011)
Os professores que conseguirem desenvolver tais capacidades conseguirão identificar
os diferentes tipos de saberes em jogo no ato de ensinar, tomando-os como incompletos e
sempre insuficientes (FAZENDA, 2015).
Ao fazer isto, o professor poderá proporcionar um aprofundamento da compreensão
entre teoria e prática por parte do aluno, pois as disciplinas só se comunicam e se articulam à
medida em que o professor encontre um significado para essa relação entre disciplinas, como
propõe Godoy (2014). O autor ainda complementa, dizendo que no contexto da sala de aula,
isso implica diretamente no espirito de parceria entre professor e aprendiz, influenciando
diretamente em uma formação crítica, criativa e responsável.
Continuando nessa linha de pensamento, além dessa prática interdisciplinar nas aulas, é
necessário que a avaliação siga o mesmo conceito. Ela não pode ser apenas uma verificação
de retenção de conhecimentos formais, que não habilita o aluno a usá-los no cotidiano, mas
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sim, parte de uma interação entre docente e discente (BRASIL, 2006). Precisa ainda, ser
entendida como uma avaliação formativa e não fragmentada ou disciplinarizada. Deve estar
vinculada ao processo de aprendizagem, ao projeto pedagógico e articulada a todo o contexto
educacional (FAZENDA et al, 2010).
CONCLUSÕES
Com a realização desse estudo, percebe-se que ainda não é possível estabelecer uma
conceituação definitiva de oque é interdisciplinaridade, pois se trata de algo ainda em
construção e, dependendo da vivência que o professor tem com essa prática, ela pode se
apresentar de diferentes formas.
Observa-se também que a interdisciplinaridade vem para auxiliar a prática do professor,
dando suporte para ele trabalhar os conteúdos de forma mais ampla, dando significado para
aquilo que é estudado.
Entretanto, não é uma tarefa simples de ser realizada, pois o professor precisa sair do
conforto de sua área de conhecimento para se aventurar por outros saberes, outras disciplinas,
outras metodologias.
Com isso, nota-se que a interdisciplinaridade complementa a prática do professor no
que se refere a metodologia de ensino, dando suporte para a contextualização e o
desenvolvimento de habilidades, entre elas, de enxergar o mundo de forma ampla.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é entender como os intercâmbios estudantis estão inseridos

no contexto da internacionalização da educação superior de três países africanos: Cabo Verde,
Guiné-Bissau e Congo. A metodologia utilizada é do tipo qualitativa, com base na análise
documental dos textos de caráter legislativo e executivo desses países e de instituições
internacionalmente reconhecidas, disponíveis em sites oficiais que fizessem referência ao
órgão/instituição que os produziu e à data de publicação. Em sistemas educacionais com
características específicas, dentre elas o encadeamento dos ciclos e anos de estudo e o baixo
investimento no ensino superior, conclui-se que os intercâmbios se constituem como
oportunidade de uma formação de nível superior gratuita, tendo em vista os escassos recursos
a que os países analisados têm acesso.
Palavras–chave: INTERCÂMBIO, EDUCAÇÃO SUPERIOR, ÁFRICA,

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN CAPE
VERDE,

GUINEA-BISSAU

AND

CONGO:

A

DOCUMENTARY

ANALYSIS
ABSTRACT: The purpose of this article is to understand how the student exchanges are
included in the context of the internationalization of higher education in three African
countries: Cape Verde, Guinea-Bissau and Congo. The methodology used in these qualitative
study, based on documentary analysis of legislative and executive character texts of these
countries and internationally recognized institutions, available on official websites that made
reference to the body / institution that produced them and the date of publication. In
educational systems with specific characteristics, among them the chain of cycles and years of
study and the low investment in higher education, it is concluded that exchanges constitute an
opportunity of a free higher education in view of scarce resources that the analyzed countries
have access.
KEYWORDS: INTERCHANGE, HIGHER EDUCATION, AFRICA,
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tematiza o processo de internacionalização da educação superior na
África. Em específico, parte da seguinte indagação: como os intercâmbios estudantis estão
inseridos no contexto da educação superior desse continente?
A partir do trabalho psicopedagógico institucional com estudantes universitários
vindos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Congo, sentiu-se a necessidade de conhecer qual
suporte institucional os alunos têm em suas vindas e como esse processo se insere no sistema
educacional desses países.
Antes de abordar o que motiva cada um dos oito estudantes que atualmente fazem
cursos de nível superior em uma instituição pública de Fortaleza-CE, procurou-se perceber o
que motiva seus países a se lançarem no processo de internacionalização, ao enviarem seus
alunos para estudar e conviver com outros contextos educacionais.
O trabalho com esses estudantes tem buscado dar subsídios à interações cada vez mais
ricas de significado com os vários grupos que compõem a instituição à qual estão atualmente
vinculados (desde os alunos e professores até os servidores e gestores), visando fortalecer a
aprendizagem não apenas de conteúdos, mas de toda uma cultura.
Tal aprendizagem implica um duplo processo. Se de um lado requer o engajamento dos
estudantes de intercâmbio nas atividades de ensino, pesquisa e extensão oportunizados pela
instituição de ensino superior, também demanda estudos de como a educação superior é vista
nos países africanos, qual o lugar dos estudos universitários na cultura de cada um dos povos
que compõem o vasto continente, e sobre o que dessa estrutura os estudantes trazem consigo.
Nesse sentido, o objetivo deste texto é entender como os intercâmbios estudantis para outros
países estão inseridos no contexto educacional dos três países africanos citados.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi qualitativa, do tipo análise documental, utilizando-se
como materiais de pesquisa publicações eletrônicas em sites oficiais dos governos e
instituições de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Congo. A escolha desses países está relacionada
com uma pesquisa maior, a qual discute os contextos educativos de estudantes vindos de lá e
o contexto da educação profissional e tecnológica em Fortaleza/CE que os tem recebido.
Tomou-se como documento a ser analisado os textos de caráter legislativo e executivo
dos países citados, nos quais se podia encontrar referência ao órgão ou ministério que o estava
produzindo e também à data de publicação. Além destes, também recolheram-se documentos
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de sites do Banco Mundial e da Associação Regional de Universidades da África Austral
(Southern African Regional Universities Association – SARUA), ambos devidamente
registrados com a extensão “.org” que indica sua categorização como site de organizações
reconhecidas na web.
De modo complementar, utilizaram-se artigos recentes que versassem sobre os pontos
apresentados nos documentos. Tais focos de análise foram escolhidos a partir de entrevistas
com estudantes vindos de África pelo Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PECG) em uma instituição de ensino superior pública de Fortaleza-CE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao refletir sobre a educação superior em Cabo Verde, Varela (2008) começa
discutindo as condições de produção de novos conhecimentos. No âmbito acadêmico, o
desafio seria produzir conhecimentos levando em consideração as verdades, os saberes, as
especificidades culturais e as construções discursivas locais.
Segundo o autor, o contexto de fragilidade política e as diversas demandas que
aparecem como mais urgentes (combater a fome e as doenças generalizadas) acabam
esgotando os recursos públicos e encobrindo a urgência dessa integração entre academia, setor
produtivo, sociedade e Estado.
No entanto, cabe explicitar que durante muitos anos o sistema universitário africano
foi barrado pela perspectiva de não lucratividade das instituições. Principalmente através de
iniciativas do Banco Mundial, que teria aproveitado as conclusões explicitadas em relatório
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de
1997, acerca das dificuldades da educação na África, para direcionar os gastos públicos quase
exclusivamente à educação básica (fundamental e médio), deixando que o mercado global de
universidades absorvesse a demanda pelo nível de ensino superior.
Em Cabo Verde, durante longo tempo, o fomento à ES era feito através de bolsas de
estudo para o exterior, enquanto os governos se responsabilizavam pela educação básica.
Porém, Varela (2008) afirma também que devido à falta de universidades nacionais, diferente
de alguns países africanos continentais, esse direcionamento dado pelo Banco Mundial não
foi sentido pelo país. Como não havia universidades, quase nada foi feito para se modificar o
direcionamento estatal, no sentido da luta pela implantação de universidades nacionais.
Em pesquisa no site do Ministério do Ensino Superior de Cabo Verde, encontram-se
uma série de informações relacionadas à análise apresentada por Varela (2008), dentre os
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quais pode-se citar que em 2007 foi aprovada uma nova legislação (o decreto-lei nº 17/2007,
de 7 de maio) para as instituições de ensino superior privadas do país. O decreto salienta a
importância das instituições privadas que desde 1990 se instalaram e contribuíram para o
desenvolvimento do país com a formação nas áreas de gestão, marketing e contabilidade.
Nesse decreto, afirma-se que por intermédio de legislação específica, é de competência do
Estado cabo-verdiano assegurar a qualidade das instituições particulares.
A mudança de regime oportunizada pelo decreto-lei nº 17/2007 vem num momento
cuja melhor organização e gestão dessas instituições se fazia necessária, tendo em vista
assegurar a correspondência entre a oferta e a qualidade do ensino.
Ainda segundo Varela (2008), o referido decreto define a competência do Estado em
reconhecer e certificar as instituições de ensino superior privadas, sendo que a pesquisa é
destacada como função importantes destas. Define, entre outras coisas, que as atribuições do
Estado são, sobretudo, fiscalizar e fazer a certificação de que as instituições e os cursos
estejam funcionando de acordo com a legislação.
As instituições têm, além disso, autonomia científica, gerencial, financeira, de
contratação de docentes e de estabelecimento dos critérios de seleção e alunos “sem
discriminação”. É assegurada, inclusive, a cooperação com instituições internacionais de
ensino nos seguintes termos: “As instituições de ensino superior particular podem,
igualmente, promover o intercâmbio científico e cultural com entidades estrangeiras e
internacionais.” (CABO VERDE, 2007, p. 211).
Além disso, Cabo Verde tem mantido dados a respeito do ensino superior através de
anuários estatísticos, compostos pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação. Só
se encontram disponíveis no site do ministério os anuários de 2010-1011 (que faz uma
apreciação dos dez anos anteriores a esse documento) e 2011-2012. Neles, pode-se notar, de
início, que o ensino superior privado registrava um maior crescimento e comportava, até
2010, cerca de 61% do total de alunos matriculados.
Analisando o anuário estatístico de 2011-2012 percebe-se que o principal destino dos
estudantes internacionais cabo-verdianos nesses anos foi Portugal (49%). O Brasil foi o
terceiro destino mais procurado (8,15%), com Marrocos (18,6%) em segundo lugar. Os países
da África Austral não figuram na estatística.
A maior quantidade de bolsas foi para cursos de licenciatura (68,9%), tendo sido os
mestrados e doutorados contemplados com 29,2% das bolsas. Em relação ao acolhimento de
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estudantes de outros países, 49,4% foram para a Uni-CV e Uni-Piaget (CABO VERDE,
2013).
Como se percebe, a educação superior em Cabo Verde acontece a partir de dois focos
principais: as instituições privadas, cabendo ao governo supervisioná-las, e os intercâmbios
para outros países, os quais, muitas vezes, oportunizam um estudo gratuito para os estudantes.
Em Guiné-Bissau esses dois focos também se mantém como uma constante. Dentre os
centros de oferta de ensino superior, cabe destacar a Universidade Amílcar Cabral (UAC), que
oferece 13 licenciaturas e a Universidade Colinas de Boé (UCB), que oferta três. Além disso,
existe a Faculdade de Direito de Bissau, a Escola Normal Superior Tchico Té de formação de
professores, e o Centro de Formação Administrativa (CENFA) que se dedica a cursos de nível
médio de contabilidade, administração e cursos técnico de contas. Mas nenhuma destas é
totalmente pública e gratuita. Mas em que contexto isso ocorre?
Segundo documento do Banco Mundial (2008) sobre a prestação de serviços sociais
em Guiné-Bissau, o acesso à educação primária e secundária apresentava aumento constante
na taxa bruta de escolarização (TBE) nos dois níveis, de 1994 a 2005. No entanto, a falta de
escolas condicionava uma expansão mais acelerada do ensino secundário.
Esse aumento nos índices de escolarização teria levado a uma maior procura pela
educação superior, chegando a um desenvolvimento importante do ensino superior. O estudo
feito pelo Banco Mundial destaca, porém, que a TBE nesse nível era de apenas 3%, incluindo
os estudantes de Guiné que estudavam em outros países.
Desde a fundação das primeiras universidades no país, na década de 1970, o modelo
de financiamento da educação superior priorizava bolsas para o estudo em outros países ou
um modelo misto (público-privado). O desafio era garantir o ensino superior sem desviar os
escassos recursos do país dos outros níveis da educação. A solução foi dar ênfase à
implantação de universidades públicas com gestão privada, ficando o seu financiamento a
cargo do pagamento, feito pelos estudantes, da matrícula e das mensalidades.
Coexistiam as universidades públicas, notadamente a Tchico Té e a Universidade de
Direito, fundadas ainda nos anos 1970 e instituições a Universidade Amilcar Cabral, fundada
em 2004, numa parceria entre o governo e a Universidade Lusófona, uma universidade
privada de Portugal. Além disso, o Banco Mundial, em seu documento, avalia a política de
educação superior de Guiné como “prudente”, pois “[...]continuava a aproveitar as vantagens
das bolsas de estudos oferecidas por vários países para que os seus estudantes continuassem a
sua formação pós-secundária no estrangeiro[...]” (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 46).
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Em 2008, a Universidade Amilcar Cabral se tornaria totalmente privada, surgindo
então a Universidade Lusófona de Guiné, o que para Sucuma (2013) representou o fraco
investimento do governo de Guiné com a educação superior. Portanto, cabe destacar que
mesmo as instituições de ensino superior nacionais de Guiné são mantidas num modelo
compartilhado de gestão com universidades estrangeiras.
Mesmo com os financiamentos estatais concentrados na educação básica, composta
por dois ciclos, de quatro e dois respectivamente, as taxas de conclusão ainda são baixas e
persistem dificuldades referentes a um sistema de avaliação da educação. Além disso, as
estruturas físicas das escolas e a formação de professores são pontos que precisariam ser
melhorados.
Mesmo com esse contexto, a participação da comunidade, através de organizações não
governamentais e centros comunitários, é fator de destaque na formação de criança e jovens.
Dentre as iniciativas desse gênero estão o pagamento dos professores com ajuda da
comunidade e a construção de escolas pelos próprios moradores de locais afastados do centro
urbano do país.
Barreto (2013, s/pág) informa que, frente às dificuldades enfrentadas pela educação, em
2010 foi instituída legislação específica para suprir a necessidade de legalização e
padronização da educação básica. Através da Lei de Bases do Sistema Educativo, com 63
artigos, e 8 capítulos, várias alterações foram feitas, dentre as quais destacam-se:
A – Desenvolvimento do ensino básico ao longo de 9 anos de escolaridade,
repartidos por três ciclos. Este ensino básico é “universal e obrigatório”. Até então a
obrigatoriedade restringia-se às 6 primeiras classes (artigos 14º, 15º, 16º) e o ensino
básico compreendia o período entre a 1ª e a 6ª classe; B – Atribuição do serviço
docente: mantém-se um professor por classe nas 1ª e 2ª fases do básico (1ª a 4ª
classes) tal como se fazia anteriormente, mas alargando a situação de monodocência
às 5ª e 6 ª classes (3º fase, 2º ciclo). [...]; C – Organização do ensino secundário –
este passa a compreender a 10ª, 11ª e 12ª classes de escolaridade (o ensino
secundário geral passa a constituir o 3º ciclo do ensino básico e é criada a 12ª classe)
e está organizado em duas vias – ensino geral e ensino técnico-profissional.
(BARRETO, 2013,.).

Nesse contexto de recentes esforços para estruturar uma educação básica de qualidade,
cabe salientar que não é estranho o fato de o ensino superior de Guiné ainda ser mantido por
modelos compartilhados de gestão, por instituições privadas e por programas e mobilidade
internacional. Uma instituição universitária totalmente nacional ainda é um projeto de longo
prazo para esse país. Assim, Guiné-Bissau participa do contexto maior africano, que tem na
perspectiva de formação superior de seus cidadãos um fator de fortalecimento da cultura
frente à dinâmica econômica mundial e suas demandas dissociadas das necessidades locais.
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A República Democrática do Congo, tendo sido uma antiga colônia belga, se tornou
independente em 1960, se diferencia em seu contexto educacional dos dois países
anteriormente citados – Cabo Verde e Guiné –, que foram colônias portuguesas. Segundo a
SARUA (2012) o francês é a principal língua do país, considerada a oficial e utilizada no
processo educativo nos diversos níveis. Outras, como o kikongo, lingala, swahili e chiluba são
também reconhecidas como línguas nacionais.
Em seus arquivos sobre a educação superior na África Austral, a SARUA (2012)
destaca que o sistema educacional do Congo foi projetado com base no modelo belga,
seguindo de perto suas características fundamentais, mesmo nos dias atuais.
Numa descrição mais detalhada desse sistema presente no site da Livraria da
Universidade de Szeged, cabe salientar que para ser promovido de um ano a outro (de uma
classe para outra) o aluno deve atingir no mínimo 50% de aproveitamento nos principais
temas: Francês, Cálculo, Ciências, Desenho, Leitura e Escrita.
Além disso, com a conclusão do ensino primário, ocorre um processo de certificação
de nível nacional, para o ingresso no nível secundário. Este se faz ao longo de seis anos,
sendo que ao término do 3º ano o aluno pode escolher cursar o Ciclo Longo ou o Ciclo Curto.
No Ciclo Longo, de quatro anos, pode-se escolher entre os grupos: Literário,
Científico, Comercial, Social, Artístico, Vocacional (para moças), Agrícola, Veterinário,
Médico e Pedagógico. Ao termino deste ciclo, o aluno poderá fazer o Exame do Estado, que
ocorre em todo o país e é exigência para cursar a universidade. O Ciclo Curto, por outro lado,
se faz entre dois e três anos, e fornece a quem o conclui o Certificado Breve, de especialista
técnico/profissional em determinada área.
Tendo sido certificado pelo Exame do Estado, o estudante poderá cursar a
universidade que, por sua vez, se divide também em ciclos. No primeiro, com em média três
anos, o estudante será licenciado em determinada área. A seguir, poderá cursar de dois a três
anos de preparação para o mestrado, e continuar até o doutorado (SARUA, 2012).
Em avaliação da Educação Superior no Congo, que consta em um Projeto de Parceira
Global pela Educação (2012, p. 19) do qual esse país participa, temos que essa modalidade de
ensino: “[...] é caracterizada pelo crescimento quantitativo descontrolada e desequilibrada
com uma rápida deterioração da qualidade[...]”(Tradução nossa).
Vale salientar, ainda, a necessidade de maior equidade entre as regiões do país em
relação às vagas ofertadas. Outros pontos que se apresentam como desafios, se referem ao
pouco investimento governamental na educação superior, aos vários conflitos que ocorreram
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no país, à quantidade e qualidade insuficientes de uma massa crítica de pesquisadores e de
suporte para pesquisas, bem como a “fuga de cérebros” (processo em que devido ao peso
econômico das ofertas de instituições estrangeiras, profissionais e estudantes formados em
programas de mobilidade acabam não retornando aos países de origem).
A Lettre de mission nº 00041, de 2003, documento que sintetiza os objetivos para a
área da Educação Superior na República Democrática do Congo para o referido ano, destaca a
necessidade de acentuar as parcerias da universidade com o setor produtivo local, além de
dinamizar a pesquisa acadêmica. Outros pontos referentes à reforma dos espaços físicos e
construção de residências e restaurantes universitários são citados, bem como a melhoria do
acesso às tecnologias informáticas.
Em relação à educação profissional, cabe salientar a percepção que consta no Plano
Educacional Interino (2012-2014) para a Educação Primária, Secundária e Profissional no
Congo. Esse plano parte da avaliação de que o ensino técnico e profissional não estaria
conseguindo fornecer aos alunos um contexto de aprendizagem adequado.
Os principais desafios são: falta de currículos adequados, pouco apoio aos professores
e a defasagem de conteúdo, laboratórios e equipamentos em relação às exigências do mercado
de trabalho. Do modo como consta no relatório da SARUA (2012, p. 4), tais desafios se
relacionam diretamente com os desafios da educação superior, à qual tem se direcionado a
“[...] melhorar a qualidade da educação, promover a investigação e o desenvolvimento,
promover formação científica e tecnológica para atender as necessidades socioeconômicas do
setor privado [...] e apoiar a educação não-formal.”
CONCLUSÕES
Cabe lembrar que os processos de intercâmbio estudantil, a ida e vinda de estudantes
de um país a outro, é apenas um dos fatores para se avaliar o processo de internacionalização
de educação superior em determinada região. Portanto, outras questões podem ainda ser
levantadas a partir deste texto, referentes a como o contexto da globalização demanda das
instituições educacionais da África uma forma específica de engajamento na dinâmica
internacionais de produção e disseminação de novos conhecimentos.
Tendo em vista aos escassos recursos a que os países africanos têm acesso, as
estratégias dos governos tem sido, segundo se pôde analisar nos documentos, fomentar a
estruturação de uma educação pública de nível básico eficiente, delegando a responsabilidade
pelo financiamento e gerenciamento da educação superior às instituições público-privadas. O
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processo de intercâmbio aparece, nesse contexto, como uma oportunidade de fazer um curso
de nível superior de forma gratuita. Mas não apenas isso.
Pode-se perceber que em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Congo, mesmo com base em
sistemas educacionais diferentes, os estudos básicos, preparatórios para a universidade, se
estruturam a partir de uma lógica de direcionamento a determinadas áreas, as quais os
estudantes devem escolher em determinado ponto de seus estudos. Outro ponto a ser
considerado, é o fato de o ensino nesses países ser ministrado no idioma dos países europeus
que, em tempos passados, foram oficialmente metrópoles desses países.
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RESUMO: Este estudo visa analisar as perspectivas sobre a justiça de Platão (que concebe
justiça como a busca do bem) e a dos cangaceiros nordestinos (que tem em seus manifestos a
ideia de “dar o que se recebeu”). Objetivamos, portanto, compreender criticamente as
semelhanças e diferenças entre essas concepções de justiça.
Palavras–chave: cangaço, justiça, Platão.

ANALYTICAL INTERSECTION OF CONCEPTES OF JUSTICE OF
PLATO AND THE BANDIT MOVEMENTE OF NORTHEASTERN
BRAZIL
ABSTRACT: This study aims to analyze the perspectives on the righteousness of Plato
(which sees justice as the search of the well) and the Northeastern highwaymen (which has in
their manifests the idea of "give what you got"). Aim, therefore, critically understand the
similarities and differences between these conceptions of Justice.
KEYWORDS: highwaymen, justice, Plato.
INTRODUÇÃO
A preocupação com a justiça se apresenta desde muito tempo nas civilizações humanas,
por tentar resolver certos conflitos, oferecendo a possibilidade de se gerir uma vida coletiva
harmoniosamente alinhada a padrões éticos. Há quem tenha a noção de justiça como algo
convencional, combinado entre pessoas, se referindo ao “correto”, à é o que em nós não é
estritamente natural, ou seja, diz-se ao que é pensado, o que é deliberado, o que é escolhido de
forma intencional. só tornando justiça ou injustiça, as ações cuja consequências interfiram na
vida de outros, dependendo então, do comportamento humano, provém também do contexto,
pois caso não o entendamos, não conseguimos atribuir valores dentro desse mesmo contexto e
então denomina-lo justo ou injusto. Como também há os que tomam a justiça como algo
construído, que já nasce em nós, mas que precisamos despertar, assim como o pensamento de
Platão.
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Fato é que este estudo quer analisar concepções de justiça, interseccionando-as.
Especificamente, queremos pensar quais as aproximações e distanciamentos da concepção de
justiça gestada no seio do movimento cangaceiro nordestino (famoso na figura de Lampião) à
luz de uma concepção clássica ao Ocidente (por ter modelado muitos aspectos da cultura
ética, política e religiosa dessa civilização), a saber, a que deriva de Platão, especialmente no
que esse conceito está posto no Livro I da obra “República” (Politéia).
Buscaremos – num primeiro momento de análise – delimitar as respectivas
especificidades conceituais entre o movimento cangaceiro e Platão, para que assim possamos
marcar criticamente uma distinção crítica entre elas. De antemão partimos da ideia de que
ambas fazem uma ligação entre a justiça e a felicidade, partindo do referencial da busca pelo
bem-estar, télos da vida humana.
Por fim, destacamos que este estudo se torna relevante no nível acadêmico e social não
só por ampliarmos uma reflexão sobre, uma melhor concepção de justiça, instituindo
oportunidades de novos estudos ainda mais aprofundados e diversificados sobre o respectivo
tema, como assim se justifica pela importância de relermos a história dos fatos sociais que nos
são contemporâneos à luz de pressupostos filosóficos que subjazem – muitas vezes
imperceptivelmente às pessoas comuns – nossos padrões oficiais ou clandestinos de vida
ética. Como dissemos anteriormente, a filosofia platônica é fundamental aos princípios
civilizatórios que moldaram o comportamento ocidental durante os últimos dois milênios.
Estando, pois, nessa esteira, queremos pensar como a justiça dos cangaceiros responde a essa
concepção de justiça, em sua proposta inovadora de combater o status quo social, político e
econômico da primeira metade do século XX, no sertão nordestino.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa tem caráter teórico e se baseia unicamente em achados bibliográficos.
Para nos guiarmos no horizonte do conceito de justiça de Platão, concentramos nossas leituras
especialmente na obra “A República”, de autoria do mesmo autor. Para nos ajudar na
compreensão dessa obra, utilizamos as chaves hermenêuticas da dissertação de mestrado do
Professor Emmanuel de Almeida Rufino, defendida em 2012 no Programa de Pós-Graduação
em Filosofia (PPGF) da UFPB. Destacamos ainda que no uso de citações da obra República,
utilizaremos o padrão de referência acadêmico universal relativo a obras clássicas (a saber,
numeração e letra – “360d” e não “AUTOR, ANO, PÁGINA), que facilita o tráfego no
interior dos textos para além dos padrões editoriais diversos.
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Para nos Embasarmos na concepção dos cangaceiros sobre a justiça, utilizaremos a
obra “Lampião o rei dos cangaceiros”, da autoria de Billy Jaynes Chandler, que nos auxiliará
na análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. A questão da justiça nos manifestos do Cangaço
O cangaço foi um fenômeno social muito marcante em todo o Brasil, e que deixou
muitos questionamentos em aberto. Por isso, é motivo de muitas pesquisas até hoje. Presumese que teve volume por volta do século XIX, onde o capitalismo já ingressava nos centros
urbanos. Porém no sertão, persistia em um certo atraso com a “dinâmica” dos feudos, onde os
donos das propriedades eram os coronéis que tinham poder, desde o padre da região até a
força policial, dando apoio ao sistema do Estado. Tinham como ajuda os seus jagunços que
eram pagos para serem fieis aos mesmos, auxiliando não só a eles, mas também a suas
famílias e suas propriedades, e por mando de seus coronéis chegavam até a matar. E esse
postura dos coronéis e aliados, causavam grandes consequências nos acordos feudais, como
os homicídios dos familiares dos trabalhadores, roubo, tanto do gado, quanto da terra, entre
outros.
Entre essas circunstancias, de viver em miséria, seca, fome, com ausência da justiça e
do próprio governo, os sertanejos queriam ir em busca de justiça. Outros particularmente com
suas próprias mãos. E por esses - como primeiramente forma de defesa – surgiu o fenômeno
“Cangaço”. Entretanto essa defesa passou a ser vingança para os cangaceiros, e essa vingança
se transformou não somente em um escudo, mas também em uma arma cruel e fria.
Esse movimento foi considerado por alguns pesquisadores quase que um paradoxo por
tamanho mistério, de se dizerem justiceiros e agirem como bandidos, e também como
guerrilheiros em muitas das suas batalhas. Onde ao mesmo tempo que precisavam ser
“heróis”, e vencer as batalhas, precisavam também sacrificar muitos de forma fria, como se a
cor do sangue fosse muito comum – e realmente era – o que se torna muito contraditório é que
as mortes, os estupros, e todas as demais atrocidades cometidas pelos cangaceiros nas vilas,
eram com pessoas que também eram vítimas dos temores e opressões da época. A justiça dos
cangaceiros, além de propagar ainda mais vinganças e mais violências, ainda tinha a
característica de, com isso, desmoralizar chefes políticos se mostrando influenciável ao
regime imposto.
Não dá para listar as desumanidades do Cangaço, eles só ajudavam os que satisfaziam,
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e retribuíam esses, com festas e esmolas. Os que se atrevessem a negar ajuda aos mesmos,
eram vítimas de muitas crueldades. Por isso, quando os cangaceiros entravam nas vilas para
batalhar, eles entravam cantando uma música que Lampião compunha chamada “Mulher
Rendeira”- os moradores os ouviam, e ao mesmo tempo que tinham curiosidade de vê-los, os
temiam. Os cangaceiros protegiam uns, e trucidavam outros. A moeda de troca – além das
demais ajudas que deveriam dar a eles como: comida, dinheiro, e outros- era também a
confiança.
Essa espécie de justiça com as próprias mãos era um tanto pertinente na época, mas a
ausência de vingança também poderia ser ausência de covardia para os “valentes”. Outra
réplica seria que a vingança física poderia ser uma resposta a violência social.
2. A concepção de justiça por Platão
A discussão platônica sobre a justiça começa já no início do Livro 1 da República, por
ocasião do diálogo entre Sócrates, Céfalo e Polemarco. Convidado à casa de Céfalo, Sócrates
lhe pergunta qual o bem supremo que a riqueza lhe possibilitou desfrutar (Cf. 330 d), de modo
que ele o responde elencando tópicos comuns à justiça da Antiguidade, comum à “moral dos
negócios” (VEGETTI, 2011, p. 39) e também na própria religião mítica: afirma que o
dinheiro evita mentirmos e nos condiciona a pagar o que devemos a um deus ou a um homem
(Cf. 331 d), evitando castigos no pós-morte. Essa reflexão inicial tomada por Platão traz a
tona uma concepção corrente86 de justiça que a iguala à equidade, pensada como justa
medida, como devolver o que é devido.
Ao supor que agir dessa maneira é às vezes justo e outras injusto (Cf. 331 c), dando
como exemplo o caso da devolução de um empréstimo recebido de alguém que enlouqueceu,
Sócrates revela que a definição dada por Céfalo não é a verdade sobre a justiça (Cf. 331 d),
pois sinaliza para algo maior, mais essencial. Tão logo Céfalo tenta confirmar sua concepção
pela autoridade do poeta Simônides87, abandona a discussão, sendo seguido pela concordância
de Polemarco que cita o referido poeta defendendo que o justo é devolver a cada um o que se
86

Essa lógica aparece em algumas culturas antigas, como notamos no famoso código olho por olho, dente por
dente, de Hamurabi.
87
O poeta Simônides – nascido em Céos, em 577 a. C. – é tido como um dos precursores do pensamento
sofístico. Para ele, “a palavra é uma imagem da realidade” DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na
Grécia arcaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988, p. 57. Essa ideia deve ter preocupado Platão, ao ponto
de levá-lo a dedicar todo o Livro III e boa parte do II e do IV a uma crítica a cultura poética de seu tempo: a
poesia não comprometia uma versão de verdade, mas apenas uma versão de quem detém a tecné poética,
artificializando a poesia como mero ofício, distanciando-se da tradição do poeta-inspirador. Esse é um dos
motivos pelos quais Platão defende a “expulsão” desse tipo de poetas da cidade ideal, pois são mestres de
ambiguidades.
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lhe deve (Cf. 331 e) e ainda mais afirmando ser o justo o bem feito aos amigos e o mal aos
inimigos (334e).
Por trás das concepções de Céfalo e Polemarco, Platão apresenta uma amostra sintética
das nuances da justiça presente em sua cultura e época. Para Céfalo, dizer a verdade e quitar
as dívidas é o justo; para Polemarco, beneficiar os amigos e fazer o mal aos inimigos. O
problema dessas regras – para Platão – é principalmente o fato de que agente da justiça
precisa encontrar a verdade sobre ela, já que ela é uma verdade absoluta, não convencional.
Se é mais fácil agir conforma as conveniências (360d; 361e), o certo é agir conforme o Bem,
ou seja, não tornando os que nos fazem mal piores do que já são por terem recebido de nós o
mal como prêmio por suas ações violentas. Assim se foge do princípio hamurabiano de justiça
que está na base da visão de Céfalo e de Polemarco.
A concepção de Platão sobre a justiça é incorporada no Livro IV da República no
interior da teoria das partes da alma. Platão acredita que cada um deve viver em sociedade
guiado pela virtude que se lhe subjaz, porque de outro modo estará deslocado do que lhe é
essencialmente bom, ou melhor, do que pode exercer de forma excelente (areté) junto aos
demais. É justo que a pólis seja constituída por indivíduos que assumem funções sociais
coerentes com o que é justo/coerente com o que lhes faz Bem e com o que é bom para os
demais. Além disso, se na linha do que defendeu Céfalo for justo pensar a justiça como
devolução “na mesma moeda” do que se recebeu, a vida na pólis poderia ser seriamente
ameaçada, já que cada um poderia violentar o outro em nome da justiça.
Quanto à teoria das partes da alma, Platão afirma que existem três classes distintas de
alma, cada uma com sua função: A parte concupiscente que se refere a concupiscência sendo
sinônimo de “cobiça”, desejo de “prazeres”. É irracional e mortal; a segunda parte, a irascível.
Irascível é quem se irrita com facilidade. Essa parte defende o corpo contra tudo o que se
possa ameaçar sua segurança. Também é irracional e mortal; E a terceira parte, racional: é a
função superior da alma, um traço divino que existe em nós e é a responsável pelo
conhecimento. Apenas essa parte é imortal.
Para o mesmo, o homem virtuoso é aquele em que cada parte da alma realiza na
medida justa (sem ausência e sem excesso) a função que ele convém, debaixo da orientação
da parte racional. Portanto, a parte racional, é a dominar das outras duas. O domínio da razão
sobre a concupiscência é resulta na virtude da temperança – que diz respeito a moderação- ou
o domínio da razão sobre a ira ou indignação, resulta na coragem. Por outro lado, o homem
vicioso é aquele que em partes da alma não consegue realizar certas funções próprias, isso
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quando a parte racional perde o gerenciamento das outras partes. Surgindo assim, a desordem,
a violência contra si e os demais.
O que vale para o homem de forma individual, vale também, de certo modo, para a
cidade e suas três classes sociais. Por exemplo, na classe econômica predomina a parte
concupiscente da alma. Com isso estará sempre voltada a desejos materiais, as riquezas e
prazeres. Se essa classe assumir o governo, a cidade estará vulnerável a sérios problemas
econômicos, aprofundando mais desigualdades. Do mesmo modo que se a classe “guerreiros”
que tem a predominância da coragem. Se governassem a cidade viveria em guerra, tanto
interna quanto externamente, provocando instabilidade e até insegurança.
Assim como o homem justo é aquele que a razão comanda a coragem e a
concupiscência, também na cidade, para haver justiça, é preciso que os magistrados governem
as classes, destacando essas funções próprias das respectivas partes. Por isso, a classe
econômica deve ser educada a ter temperança; a militar, para a coragem; e os magistrados
para a prudência. Consequentemente surgiria a quarta e principal virtude: A justiça.
A cidade justa é aquela que todas as classes cumpre de forma harmoniosa o papel que
lhe convém. O magistrado governa, o soldado defende, e a classe econômica prove a
“evolução” dos cidadãos, todos de forma harmônica. Visando isso, se cada um exercer a sua
função que corresponde as inclinações de sua alma, todos concorrerão a realização da justiça.
CONCLUSÕES
Inferimos então, de acordo com análise das ideias, que a semelhança entre as concepção
de justiça que anunciamos é que convergem para o tema da felicidade: para os cangaceiros, a
justiça seria um caminho para saírem das condições precárias em que viviam, já que
almejavam uma vida sem miséria. Ora, para eles, quem nascia sertanejo já nascia morto para
as autoridades, porque não tinham valor social. Já para Platão, a justiça dizia respeito a uma
virtude, uma harmonia interior do homem que leva o ser humano ao tipo de vida que vai
potencializar o seu “bem”.
A partir desse ponto, passamos a encontrarmos diferenças explícitas nos conceitos: por
mais que os dois tenham a justiça como felicidade, a divergência aparece em ambos
conceberem a felicidade de formas diferentes através do uso da justiça. Platão conceitua a
justiça, como fazer o bem, o correto. Já os cangaceiros assumem a fórmula do “dar o que foi
recebido”, de modo que tudo o que por eles fosse sofrido por quem lhes atacasse deveria ser
usado como motivo causal para sofrimentos a quem os trouxe o “mal”; assim se revelava uma
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forma intimidatória sui generis frente aos seus inimigos e demais atores sociais. Nesse
aspecto, essa concepção de justiça se distancia da de Platão, para quem a vingança seria como
uma desordem interior.
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RESUMO: A alta capacidade de reprodução, e adaptação ao ambiente urbano do mosquito
Aedes aegypti, vetor das doenças: Dengue, Febre Chikungunya, e Zika Vírus, preocupa a
saúde pública em países principalmente tropicais. Ações de combate e controle dos mosquitos
são imprescindíveis por meio de educação sanitária acerca de práticas informativas, e
educativas. Objetivou-se desenvolver uma difusão lúdica de conhecimentos referentes ao
Aedes aegypti, sensibilizando o público sobre a importância de combatê-lo. O trabalho foi
realizado na IV Semana da Biologia, no Instituto Federal de Rondônia- Campus Ariquemes,
fundamentando-se na elaboração da sala temática: Aedes aegypti: “não tá tranquilo, nem
favorável!”. Para o espaço educativo e atrativo, foram produzidos e empregados vídeos,
cartazes ilustrados; jogos; faixas; placas; cenário de simulação e questionários que ofereceram
informações sobre a origem, distribuição geográfica e ciclo biológico do inseto, principais
doenças, transmissão, tratamento e profilaxia. Como resultado o público fez a avaliação da
sala temática, em que 65% avaliaram como excelente, 29% como ótima, e 6% como boa, e
nenhum percentual para ruim/péssima. Sobre os conhecimentos obtidos pelo público através
das informações oferecidas na sala, 99% afirmaram terem obtidos novos conhecimentos,
enquanto 1% afirmou não ter obtido tais conhecimentos. A mesma porcentagem aplica-se às
respostas acerca da relevância destes conhecimentos adquiridos. A ação educativa sobre
combate ao Aedes aegypti, com implementação da sala temática obteve significativa aceitação
do público, tal assertiva foi constatada a partir do envolvimento e participação dos visitantes e
os resultados obtidos quanto ao conhecimento por eles adquiridos com esta atividade.
Palavras–chave: dengue, zika vírus, febre chikungunya, sensibilização

EDUCATIONAL INTERVENTION BY MEANS OF THEMATIC CLASS:
CONTRIBUTIONS TO COMBAT THE AEDES AEGYPTI
ABSTRACT: The high capacity of reproduction and adaptation to the urban environment of
the mosquito Aedes aegypti vector of the diseases Dengue, fever Chikungunya and Zika
virus, worries the public health especially in tropical countries. Action of combat and control
of the mosquitos are essential through the of sanitary education about information practices
and educational. The objective of this study was to develop an diffusion playful of knowledge
about the Aedes aegypti to sensitize the public of the importance of combat the mosquito. The
work was realized in the IV Biology Week in the Federal Institute of Rondónia - Campus
Ariquemes basing in the elaboration in the thematic class "Aedes aegypti: it is not tranquil, it
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is not favorable". For the educational space and interactive was produced and used videos,
posters illustrated, games, tracks and plates, simulation scenarios, questionnaires that offered
information about the origin, geographic distribution and biological cycle, main diseases,
transmission, treatment and prophylaxis. As a results the public evaluated the thematic class,
65% rated as excellent, 29% as great, 6% as good and no percentage for bad/very bad. About
the knowledge obtained by public through in the informations offered in the thematic class,
99% said have obtained new knowledge while 1% said not have obtained new knowledge.
This percentage applies the answers about the relevance these knowledge obtained. The
educational action about combat the Aedes aegypti with implementation of the thematic class
achieved significant acceptance of the public verified through of the involvement and
participation of the visitors and with the results of the knowledge acquired by public with the
activity.
KEYWORDS: dengue, zika virus, chikungunya fever, sensibilization
INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos as doenças causadas pelo Aedes aegypti se tornaram um
grande problema de saúde pública nos países tropicais. Este fator é agravado principalmente
pelos problemas de saneamento e o acúmulo de recipientes (SILVA, MARIANO & SCOPEL,
2008).
O Aedes aegypti é adaptado ao ambiente urbano, sendo encontrado em domicílios com
condições necessária para seu desenvolvimento (TEIXEIRA, BARRETO & GUERRA,
1999). Seu ciclo de vida passa pela fase de ovos, larvas, pupas e adultos, sendo que o período
de eclosão dos ovos é de 2-3 dias (COSTA, 2001).
Devido ao seu rápido desenvolvimento é tamanha a preocupação quanto ao combate das
doenças causadas pelo vetor, além disso por apresentar hábito urbano o mosquito é facultado
de predador. Levando em consideração os aspectos ditos anteriormente, os focos dos
trabalhos do Ministério da Saúde concentram-se em controlar as doenças e não erradicá-las.
(SILVA, MARIANO & SCOPEL, 2008).
O Brasil enfrenta uma grande dificuldade em controlar as doenças causadas pelo A.
aegypti, no entanto, uma forma importante de auxiliar no controle das doenças são as ações
educativas promovidas nos espaços formais e informais de ensino.
Partindo desta perspectiva o presente trabalho teve como objetivo transmitir os
conhecimentos sobre o Aedes aegypti e as principais doenças causadas por ele e assim
sensibilizar o público sobre a importância de combater o mosquito.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado durante a IV Semana da Biologia no Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Ariquemes.
O trabalho consistiu na elaboração de uma sala temática intitulada: Aedes aegypti: “não
tá tranquilo, nem favorável!”. Trabalhou-se conteúdos, tais como: origem do mosquito,
introdução da espécie no Brasil, distribuição geográfica do vetor, ciclo biológico do inseto,
principais doenças (Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya), mecanismo de transmissão,
tratamento e profilaxia.
Os materiais elaborados para a implantação da sala temática foram: cartazes com
ilustrações (colagens, desenhos e textos), jogos sobre os conteúdos relacionados a temática
proposta, placas informativas, faixas, lembrancinhas e questionários direcionado ao público
alvo(colar quem é o publico alvo). A obtenção de material educativo para distribuição aos
visitantes e caracterização da sala foram cedidos pela Secretaria municipal de Saúde do
município de Ariquemes-RO.
Além dos materiais citados, também foram elaboradas playlist com vídeos obtidos do
YouTube e do portal do Ministério da Saúde. Os vídeos eram ilustrativos e educativos a
respeito dos métodos de combate ao mosquito A. aegypti, sintomas das doenças por ele
transmitidas, formas de tratamento e medidas profiláticas.
Para a decoração e caracterização da mesma utilizaram-se balões, tecido não tecido
(TNT), cartazes, além de placas e textos informativos que foram distribuídas pelo espaço da
sala.
Realizou-se a montagem de um cenário apresentando um terreno com falta de cuidados
sanitários, cujo objetivo era mostrar a fácil predisposição de proliferação dos mosquitos em
ambientes com incidência de lixos, materiais que acumulam água e a importância de eliminar
local/resídos onde possam promover e haver focos do mosquito.
Os conteúdos foram expostos oralmente aos participantes da sala temática, os cartazes
elaborados empregaram-se como ferramentas informativas, que por vez ficaram dispostos em
forma de uma linha do tempo abordando todo o conteúdo sobre o A. aegypti. Foram utilizadas
também, animações em vídeos e sons. Perfazendo ainda o intuito de promover uma sala
educativa com atratividade, foram elaborados os jogos que se constituíram de instrumentos de
aprendizagem para fixar a temática de forma lúdica e divertida. Foram utilizados dois jogos:
jogo da memória e jogo de dominó, respectivamente.
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O primeiro jogo foi constituído de imagens sobre o A. aegypti retratando os mecanismo
de transmissão, tratamento e profilaxia, no qual os participantes deveriam encontrar os pares
relacionados. O segundo jogo era composto de 28 peças com curiosidades sobre o conteúdo
abordado no qual o público deveria encaixar todas as peças do jogo.
Foi aplicado um questionário estruturado composto de 5 questões, onde os participantes
poderiam avaliar e opinar a respeito da sala e da predisposição dos conteúdos sobre o tema em
questão, bem como demonstrar se ouve sucesso na assimilação do tema abordado com as
situações do cotidiano.
Por fim, foram distribuídos panfletos e lembrancinhas ao público, como uma forma de
divulgação e informação do assunto. Ainda os participantes puderam tirar fotos com um
personagem do A. aegypti.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da intervenção educativa foi constatada por meio da aplicação do
questionário no qual o público visitante pode avaliar o potencial educativo da sala temática.
Participaram das atividades propostas um quantitativo de 86 pessoas, este número foi
verificado por meio das assinaturas na lista de presença. Dos participantes da sala temática 75
eram estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 2 professores, 4 alunos de
outros cursos ofertados pelo Instituto Federal de Rondônia e 4 visitantes de outra instituição,
sendo que deste total, 84 responderam o questionário.
Questionou-se aos visitantes sobre a opinião dos mesmos em relação a sala temática e
os resultados mostraram-se positivos para tal questão, no qual 55 pessoas disseram ser
excelente, 24 pessoas avaliaram como ótima, 05 pessoas classificaram como bom e nenhum
participante disse ser ruim ou péssimo.
A dengue é uma doença tropical de referência no mundo (COSTA, 2001) e as outras
doenças causadas pelo Aedes aegypti ganharam uma repercussão maior atualmente
(CHAVES, et al., 2016). Diante disso, foi perguntado aos participantes se eles possuíam
algum conhecimento sobre a temática Aedes aegypti, os resultados foram 78 respostas
positivas e 6 negativas.
Os autores Brassolati e Andrade (2002) desenvolveram um trabalho de avaliação da
intervenção educativa sobre a prevenção da dengue nas escolas, aplicando um mini-curso
concernente ao tema, e foi observado o aumento de conhecimento sobre o assunto.
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Sobre esta importância da mediação nas escolas, sustenta Gouw e Bizzo (2009) que os
projetos de sensibilização desenvolvidos no espaço escolar têm um grande potencial
multiplicador do conhecimento sobre a comunidade onde estão inseridos os alunos.

Figura 01. Gráfico representando a porcentagem
de pessoas que disseram ter conhecimento ou não
sobre a temática questionada.

Perguntou-se aos participantes se novos conhecimentos foram adquiridos ao visitar a
sala temática. Das respostas obtidas apenas 01 pessoa disse não adquirir conhecimentos
novos. Segundo Viera, Santos e Oliveira (2015) a construção do conhecimento sobre a
dengue se dá no conjunto de informações sobre o controle e prevenção dessa doença por meio
da utilização de recursos, valores e experiências vividas. Discussão similar foi verificado no
trabalho de Donalisio et al. (2001), os autores salientam que as intervenções educativas são
fontes geradoras de conhecimentos.

Figura 02. Gráfico demonstrando a porcentagem
de pessoas que avaliaram a sala.
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Quando questionado aos participantes quanto a relevância dos conhecimentos
adquiridos para o seu cotidiano, os resultados demonstraram que 82 pessoas consideram que
os conteúdos trabalhados na sala temática serão relevantes, enquanto que 01 participante disse
não ser relevante e um outro não respondeu ao questionário. Considerando que o vetor possui
facilidade de adaptação em diferentes ambientes, a problemática dengue está presente no
cotidiano dos alunos (NUNES & MEIRELLES, 2011) e Regis et al. (1996) apontam a escola
como espaço privilegiado no envolvimento da população no controle do mosquito.

Figura 03. Gráfico representando a porcentagem
de pessoas que considera relevantes os
conhecimentos adquiridos com a sala para o
cotidiano.

Questionou-se aos participantes se os conhecimentos adquiridos por meio das atividades
da sala temática seriam utilizados para mudanças de atitudes na comunidade. Como
resultados, obteve-se 82 respostas positivas e 02 respostas negativas. Gouw e Bizzo (2009)
sustentam a ideia de que as intervenções educativas são relevantes e que ainda há necessidade
de explorar outras iniciativas que envolva a comunidade em atividades práticas que visam
mudanças de atitudes.

Figura 04. Gráfico representando a porcentagem
de pessoas que disseram utilizar os
conhecimentos adquiridos com a sala para
mudanças de atitudes na comunidade.
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Quanto a avaliação da sala temática pelos visitantes 55 pessoas disseram ser excelente,
24 participantes classificaram como ótima, 5 avaliaram como bom e nenhum visitante disse
ser ruim ou péssimo.

Figura 05. Gráfico demonstrando a porcentagem
de participantes que disseram adquirir novos
conhecimentos ao visitar a sala.

Os trabalhos de Teixeira, Barreto e Guerra (1999); Regis et. al. (1996); Costa (2001);
Donalisio, Alvez e Visockas (2001); Brassolati e Andrade (2002); Silva, Mariano e Scopel,
(2008); Gouw e Bizzo (2009); Viera, Santos e Oliveira (2015) obtiveram resultados positivos
em relação as intervenções educativas sobre o Aedes aegypti, os mesmos resultados foram
verificados no presente trabalho.
CONCLUSÕES
A intervenção educativa desenvolvida por meio da sala temática obteve uma ótima
aceitação do público, este fato foi constatado a partir do envolvimento e participação dos
visitantes ao interagir com o ambiente apresentado. Desta forma, foi possível ganhar atenção e
participação do visitantes, que por vez, avaliaram positivamente o potencial educativo da sala,
entre outros aspectos.
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RESUMO: A Lógica é a disciplina que estuda os princípios e os métodos a partir dos quais
se pode determinar em que condições certas coisas são ou não são consequência de outras. O
estudo da Lógica promove o desenvolvimento de métodos de raciocínio para a construção de
argumentos válidos e, consequentemente, para a elaboração de teorias. Este trabalho é
resultado da pesquisa teórica desenvolvida através do Projeto “Lógica e Filosofia”
(PIBIC/IFAL, 2016-2017) e pretende contribuir para a formação filosófica dos estudantes do
Instituto Federal de Alagoas a partir do aprimoramento de técnicas de resolução de problemas
lógicos no campo acadêmico e na vida cotidiana.
Palavras–chave: argumento, proposição, validade.

INTRODUCTION TO LOGIC
ABSTRACT: Logic is the discipline that studies the principles and the methods that
determine the conditions under which some things are or are not the result of others. The
study of Logic promotes the development of methods of reasoning for constructing valid
arguments, and therefore to the development of theories. This work is the result of theoretical
research developed by the project "Logic and Philosophy" (IFAL, 2016-2017) and aims to
contribute to the philosophical formation of students of the Federal Institute of Alagoas from
the improvement solving techniques of logical problems in academic field and in everyday
life.
KEYWORDS: argument, proposition, validity.
INTRODUÇÃO
Em uma definição prévia, a Lógica88 pode ser compreendida como a disciplina que
estabelece um conjunto de regras por meio das quais é possível, a partir de determinadas
proposições (premissas), chegar a outras proposições (conclusões) de uma linguagem. O que
proporciona essa passagem das premissas às conclusões é o que chamamos de “sistema de
inferência”. Na medida em que podem existir inúmeros sistemas de inferência, podem ser
formuladas diversas lógicas, por exemplo, a “lógica de Aristóteles”, a “lógica proposicional”,
a “lógica de predicados de primeira ordem” etc.

88

Sobre a definição de “Lógica” adotada pelo presente estudo e sobre suas diversas áreas cf. Cezar Mortari,
Introdução à lógica, São Paulo: Editora UNESP, 2001; Irving Copi, Introdução à Lógica, São Paulo: Mestre Jou,
1978; Guido Imaguire & Cícero Barroso, Lógica: os jogos da razão, Fortaleza: Edições UFC, 2006.
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As contribuições da Lógica nas diversas áreas do conhecimento são evidenciadas, de
acordo com Newton da Costa e Décio Krause89, por suas aplicações na “inteligência artificial,
na robótica, na engenharia [...], na medicina, além dos fundamentos da ciência (matemática,
física e biologia) e mesmo nas ciências humanas, como na filosofia do direito, na psicanálise
e na teoria da argumentação”.
No Instituto Federal de Alagoas, a Lógica faz parte do Conteúdo Programático de
Filosofia dos cursos técnicos e as derivações dessa disciplina (Lógica de Programação, Lógica
Matemática, etc.) constituem um componente curricular obrigatório em muitos cursos
superiores. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais90, destacam-se “argumentar
logicamente, aceitar ou rejeitar argumentos [...], apontar contradições, fazer uso adequado [...]
de diferentes códigos”.
O estudo da Lógica não apenas promove uma contribuição científica, mas também
objetiva atender às demandas socioeconômicas, na medida em que pode auxiliar na carreira
profissional do estudante. Em pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube),
publicada no portal G1 em 15/06/201291, o baixo desempenho em Raciocínio Lógico foi
apontado como o segundo fator que “mais reprova candidatos a estágio em processos
seletivos”. Em matéria publicada no Jornal de Brasília em 20/08/201392, a disciplina de
Raciocínio Lógico é apontada como uma das “mais cobradas em concursos públicos”. Há, no
mínimo, seis grandes áreas de atuação no serviço público (bancária, policial, fiscal,
administrativa, tributais e especiais) e a disciplina Raciocínio Lógico é cobrada em pelo
menos quatro delas (bancária, fiscal, administrativa e tributais). Isso explica a importância do
estudo da Lógica para, dentre outras coisas, o ingresso no serviço público.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste artigo foi utilizado especialmente um material teórico,
composto por textos que se relacionam direta ou indiretamente com o tema desenvolvido. O
processo que resultou nesse artigo se iniciou através das reuniões de orientação com leitura e
discussão de textos, elaboração de resumos para o desenvolvimento do texto, curso de
introdução à pesquisa, estudo individual, entre outras oportunidades fornecidas através do
89

Disponível em: <http://goo.gl/ujOSwO>. Acesso em: 05/06/2016. p. i.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasHumanas.pdf>. Acesso em: 05/06/2016.
p. 15.
91
Disponível em: <http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/06/veja-o-que-maisreprovacandidatos-estagio-em-processos-seletivos.html>. Acesso em: 05/06/2016.
92
Disponível em: <http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/490662/aulao-gratuitodestaca-asdisciplinas-mais-cobradas-em-concursos/>. Acesso em: 05/06/2016.
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Projeto de Pesquisa “Lógica e Filosofia” (PIBIC-IFAL). O presente trabalho foi desenvolvido
mediante uma pesquisa teórica realizada através da leitura e interpretação de textos que
tematizam as mais importantes noções de lógica, tendo como principal base teórica para tal
estudo a obra “Introdução à Lógica”, de Cezar Mortari.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Lógica é a disciplina que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo
principal de determinar em que condições certas coisas seguem (são consequências), ou não,
de outras (MORTARI, 2001, p. 2). A Lógica também pode ser compreendida como a
disciplina que estuda os métodos de raciocínio que permitem partir de determinadas sentenças
(premissas) se chegar a outras sentenças (conclusão).
De acordo com Mortari (2001, p. 4) chamamos de raciocínio ou de processo de
inferência a tomada de conclusões a partir de premissas. Deste modo, para raciocinar ou fazer
inferências é preciso extrair consequências de uma dada informação para obter uma
informação nova. Se um processo de inferência é bem-sucedido é possível adquirir um novo
conhecimento. Há diversas formas de obter novas informações, tais como: ler em um jornal,
ouvir de alguém que não costuma mentir, presenciar uma situação, aprender com um
professor etc. No entanto, a tarefa da Lógica é trabalhar com a obtenção de informações
através do raciocínio, do método de inferência.
A Lógica não se interessa, propriamente, em como ocorre o processo de raciocínio, pois
ele é um processo mental e particular de cada pessoa. Essa disciplina busca entender como a
partir das informações dadas (premissas) foi possível chegar a determinada conclusão e se a
mesma é válida.
No estudo da Lógica, as conclusões obtidas devem ser justificadas, demonstradas, ou
seja, é preciso dar boas razões para se concluir algo. No entanto, nem sempre precisamos
utilizar justificativas para nossos argumentos, como é possível notar nos seguintes casos
(MORTARI, 2001, p. 6-7):
a) Um amigo que não costuma mentir me diz algo;
b) Uma coisa evidente (“as rãs verdes são verdes”);
c) Alguém diz que está com dor de cabeça.
Os casos citados são exemplos do cotidiano e, portanto, a justificativa não é necessária,
uma vez que “a” se funda na confiança, “b” na evidência e “c” na compreensão da dor como
um estado subjetivo. Porém, em algumas situações, será necessário que você explique como
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chegou a determinada conclusão e o que te leva a alegar aquilo. Em determinadas situações
(por exemplo, num tribunal) será necessário explicitar as razões que guiaram a conclusão de
algo a partir de determinadas informações para identificar a validade de um argumento. Ou
seja, as afirmações devem ser justificadas, o processo de raciocínio deve ser explicitado.
Desta forma, podemos definir um argumento como um conjunto de sentenças, das quais
uma é chamada de conclusão, as outras de premissas, e pretende-se que as premissas
justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão. Entretanto, é necessário fazermos
algumas ponderações sobre os argumentos (MORTARI, 2001, p. 9-10):
1) Não é possível ter acesso aos pensamentos das pessoas, mas apenas as expressões
linguísticas (sentenças);
2) Um argumento é um conjunto de sentenças. Esse conjunto é não vazio (tem pelo
menos uma premissa e uma conclusão) e finito (possui uma quantidade limitada de
sentenças);
3) Para que um conjunto de sentenças constitua um argumento é necessário que essas
sentenças se relacionem de modo que a conclusão seja consequência das premissas;
4) Uma sentença, dependendo do argumento no qual é apresentada, pode ser uma
premissa ou uma conclusão;
5) Além de sentenças (que podem ser de vários tipos), um argumento envolve também
proposições ou enunciados.
Em geral, sentença é uma sequência de palavras de uma língua que se relacionam
entre si de acordo com determinadas regras (gramática). Há diversos tipos de sentenças, tais
como: sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas, declarativas, entre outras.
As sentenças de um argumento devem ser verdadeiras ou falsas (devem possuir valor
lógico). Sentenças como “qual o seu nome?” (interrogativa), “bom dia!” (exclamativa), “seja
uma pessoa boa” (imperativa), não são dotadas de valor lógico, ou seja, não faz sentido dizer
que elas são verdadeiras ou falsas. Já uma sentença do tipo “a distância mais curta entre dois
pontos é a linha reta” (sentença declarativa), pode ser caracterizada como verdadeira ou falsa
(tem valor lógico). Esse último tipo de sentença é uma sentença declarativa, ou seja, é uma
expressão linguística dotada de valor lógico, portanto, que pode ser verdadeira ou falsa.
É possível destacar alguns problemas nessa compreensão das sentenças:
1° problema: ausência de contexto numa expressão linguística. Tomemos como
exemplo a sentença “está havendo um evento de pesquisa e inovação”. Essa sentença,
expressa em Maceió/AL às 14h do dia 06 de dezembro de 2016 é verdadeira, uma vez que
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nesta data está acontecendo o XI CONNEPI (Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e
Inovação). Porém, a mesma sentença expressa às 23h59 no dia 31 de dezembro de 2016 é
falsa, pois não há nenhum evento acadêmico e sim pessoas festejando e soltando fogos em
comemoração ao Ano Novo.
2° problema: expressão de uma mesma sentença por pessoas diferentes. Tomemos
como exemplo a sentença “meu nome é Larissa Antunes”. Se na minha casa eu e minha mãe
expressarmos essa mesma sentença, ela será ao mesmo tempo verdadeira e falsa.
Se o valor lógico (verdadeiro ou falso) é uma característica da sentença, será possível
termos sentenças ao mesmo tempo verdadeira e falsa, como nos exemplos anteriores. Isso
seria um absurdo, uma vez que o princípio da não contradição afirma que uma proposição
verdadeira não pode ser falsa, e uma proposição falsa não pode ser verdadeira, ou seja,
nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. No entanto, de acordo com
Mortari (2001, p. 13) os candidatos a verdadeiro e falso não são as sentenças, mas sim
proposições. Para simplificarmos essa questão, compreenderemos “sentença” como uma
sequência gramatical de palavras e como “proposição” aquilo que a sentença expressa.
Analisemos agora as seguintes sentenças: “os alunos parabenizaram o professor” e “o
professor foi parabenizado pelos alunos”. Obviamente, as sentenças são diferentes: a primeira
inicia com a expressão “os alunos”, já a segunda inicia com “o professor”; a primeira está na
voz ativa e a segunda na voz passiva. Portanto, são sentenças diferentes, embora preservem o
mesmo objetivo. Sabemos que sentenças são sequencias de palavras e, claramente, as duas
sentenças supracitadas são formadas por sequências diferentes e, portanto, são duas sentenças
diversas. No entanto, tais sentenças expressam a mesma coisa: a felicitação do professor pelos
alunos. Ou seja, ambas as sentenças expressam a mesma proposição que “o professor foi
parabenizado pelos alunos”.
De acordo com Mortari (2001, p. 14), proposições devem ser entendidas como “aquelas
coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, aquelas coisas que podemos saber, afirmar,
rejeitar, de que podemos duvidar, em que podemos acreditar, etc. Assim, vamos caracterizar
as proposições como espécies de alegações ou asserções sobre o mundo”.
Uma vez esclarecidas as definições de sentença e proposição, é necessário definirmos o
conceito de enunciado. Segundo Mortari (2001, p. 14), podemos “caracterizar os enunciados
como espécies de evento que pode ser datado, envolvendo a afirmação por alguém, em
alguma situação, de alguma proposição (o que é feito pelo uso de uma sentença declarativa)”.
Para destacar que o enunciado é diferente de uma proposição, Mortari usa o seguinte
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exemplo: uma pessoa aponta para uma mesa vazia e afirma “aquela garrafa de cerveja está
quebrada”. Não há aqui a expressão de uma proposição, uma vez que não há o referido objeto,
mas, mesmo assim, há a afirmação de uma sentença e também o proferimento de um
enunciado.
Numa definição mais completa, argumentos são conjuntos não vazios e finitos de
proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. É necessário que o contexto de um
argumento seja explicitado para que cada sentença expresse uma única proposição.
Vimos que o processo de inferência ou raciocínio é um processo mental. No entanto,
não interessa a Lógica como esse processo acontece na mente, mas sim o resultado desse
processo, a saber, a derivação de uma conclusão a partir de premissas. De acordo com Mortari
(2001, p. 16) os argumentos são resultado desse processo de inferência “quando se faz uma
listagem das razões para que se acredite em uma certa conclusão”.
Uma das tarefas da Lógica é realizar a análise dos argumentos para determinar se um
argumento é bom ou não. Podemos considerar um argumento válido aquele no qual a
conclusão é consequência lógica das premissas. Podemos citar como exemplo alguns
argumentos propostos por Mortari (2001, p. 17):
Exemplo 1 (suponhamos que Miau é um gato):
P1. Todo gato é um mamífero;
P2. Miau é um gato;
Logo, Miau é um mamífero.
Neste primeiro exemplo, está claro que a conclusão é justificada pelas premissas.
Exemplo 2 (suponhamos que Lulu é um cachorro):
P1. Todo gato é um mamífero;
P2. Lulu é um mamífero;
Logo, Lulu é um gato.
Nesse exemplo, a conclusão é falsa, embora as premissas sejam verdadeiras.
Exemplo 3 (suponhamos que Cleo é um peixe):
P1. Todo peixe é dourado;
P2. Cleo é um peixe;
Logo, Cleo é dourado.
Nesse exemplo, a conclusão é verdadeira, no entanto não está justificada nas
premissas. Além disso, a premissa 1 é falsa, o que significa que não se deve justificar
conclusões através de premissas falsas. Tanto o exemplo 1 quanto o 3 tem a mesma estrutura
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ou forma (E1: Todo A é B; C é A; logo, C é B). A validade de um argumento depende da
conclusão ser consequência lógica das premissas.
Exemplo 4:
P1. Todo marciano é cor-de-rosa;
P2. Rrringlath é um marciano;
Logo, Rrringlath é cor-de-rosa.
O exemplo 4 expressa um argumento válido. Embora as premissas e a conclusão sejam
falsas, a conclusão é justificada pelas premissas. Com isso, Mortari (2001, p. 19) apresenta
uma definição mais completa de argumento válido: “um argumento é válido se qualquer
circunstância que torna suas premissas verdadeiras faz com que sua conclusão seja
automaticamente verdadeira”. Deste modo, um argumento no qual a conclusão não é
consequência lógica das suas premissas não é um argumento válido, ou seja, é um argumento
inválido.
Os argumentos válidos que citamos (Exemplos 1, 3 e 4) tem em comum a mesma
estrutura ou forma (E1: Todo A é B; C é A; logo, C é B). Esses três argumentos são válidos,
portanto, portanto, a validade do argumento depende da estrutura do mesmo. Já o exemplo 2
tem uma estrutura diferente (E2: todo A é B, C é B, logo, C é A) e é considerado inválido.
Desta forma, outros argumentos que possuam essa mesma estrutura também serão
considerados inválidos. Analisemos o exemplo a seguir (MORTARI, 2001, p. 20):
Exemplo 5 (suponhamos que Miau é um gato):
P1. Todo gato é mamífero;
P2. Miau é um mamífero;
Logo, Miau é um gato.
Nesse exemplo, as premissas e a conclusão são verdadeiras na medida em que
supomos que Miau é um gato. No entanto, é possível que nesse mesmo argumento as
premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Basta para isso supormos que Miau, ao
invés de um gato, seja um elefante. A partir dessa última suposição proposta, as premissas
continuariam sendo verdadeiras, mas a conclusão seria falsa.
Vimos que um argumento é considerado válido quando a conclusão é consequência
lógica das premissas. Se, além disso, as premissas forem verdadeiras (e a conclusão também),
esse argumento é considerado correto. Segundo Mortari, (2001, p. 21) “um argumento é
correto se for válido e, além disso, tiver premissas verdadeiras”.
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Para desenvolver a análise de um argumento é necessário responder a três questões: 1)
“todas as premissas do argumento são verdadeiras?”; 2) “o argumento é válido?”; 3) “o
argumento é correto?”. A principal tarefa da lógica na análise dos argumentos é tratar da
validade. Isso ocorre porque para saber se um argumento é correto ou não é necessário saber
se num determinado argumento válido as premissas são verdadeiras ou não. No entanto, não é
possível que a Lógica determine a verdade/falsidade das premissas de todos os argumentos
válidos. Isso porque as premissas podem tematizar diversas áreas do conhecimento e a Lógica
não tem a pretensão de ser a teoria de tudo. Isso significa dizer que a Lógica se preocupa
menos com o conteúdo dos argumentos e mais com a forma e estrutura dos mesmos.
Não importa analisar um argumento específico (“todo gato é mamífero; Miau é um
gato; logo, Miau é mamífero”), mas sim a estrutura ou forma dos argumentos (E1: “todo A é
B; C é A; logo, C é B”). Para Mortari (2001, p. 23), “a lógica não se interessa por argumentos
específicos [...]: o que se procura estudar são as formas de argumento [...]; são essas formas
que serão válidas ou não”.
Analisemos a questão da validade e da correção dos argumentos com base em duas
tabelas: a primeira contém os cinco exemplos de argumentos citados anteriormente e a
segunda contém esses mesmos exemplos submetidos às três questões necessárias para a
análise dos argumentos (1. “todas as premissas do argumento são verdadeiras?”; 2. “o
argumento é válido?”; 3. “o argumento é correto?”).
(EX.1)

(EX.2)

(EX.3)

(EX.4)
Todo
Todo gato é Todo gato é Todo peixe é
P1
marciano
é
um mamífero um mamífero dourado
cor-de-rosa
Miau é um Lulu é um Cleo é um Rrringlath é
P2
gato
mamífero
peixe
um marciano
Miau é um Lulu é um Cleo
é Rrringlath é
Conclusão
mamífero
gato
dourado
cor-de-rosa

(EX.5)
Todo gato é
um mamífero
Miau é um
mamífero
Miau é um
gato

Tabela 1. Todos os exemplos de argumentos citados anteriormente nesse artigo.

Todas
as
premissas
argumento são verdadeiras?
O argumento é válido?
O argumento é correto?

do

(EX.1)

(EX.2)

(EX.3)

(EX.4)

(EX.5)

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM
SIM

NÃO
NÃO

SIM
NÃO

SIM
NÃO

NÃO
NÃO

Tabela 2. Comparação entre os argumentos vistos nos exemplos anteriores.

Ao observarmos as duas tabelas, é possível notar que o único exemplo dos cinco que
cumpre o critério de correção é o primeiro (ex. 1). A questão 1, sobre a verdade/falsidade das
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proposições, é avaliada com base nas suposições que fizemos em cada argumento (p. ex.:
“suponhamos que Miau é um gato”; “suponhamos que Lulu é um cachorro” etc.). A questão
2, sobre a validade dos argumentos, é confirmada se a conclusão de dado argumento é
consequência lógica das premissas. A questão 3, sobre a correção dos argumentos, tem uma
resposta positiva se além de o argumento ser válido ele ainda for composto por premissas e
conclusão verdadeiras.
CONCLUSÕES
A Lógica é uma disciplina fundamental no desenvolvimento científico, filosófico e
tecnológico dos estudantes, e das pessoas como um todo, e interfere direta ou indiretamente
nossas vidas de alguma forma. Através dela são desenvolvidas capacidades cruciais de
raciocínio, que beneficiam tanto aos seus conhecedores quanto as pessoas ao seu redor. Dessa
forma, esse trabalho colabora com o conhecimento no sentindo em que fornece para os
interlocutores uma introdução do estudo dessa disciplina de uma forma mais simples. Com
isso, pretende-se facilitar futuramente a compreensão das partes mais complexas e contribuir
para o desenvolvimento intelectual de cada um, e através disso beneficiando em diversos
fatores de sua vida. O presente trabalho busca apresentar as noções básicas de Lógica com a
maior clareza possível para os estudantes iniciantes. Uma vez que essa disciplina integra o
currículo de Filosofia do ensino médio no IFAL, pretendemos futuramente elaborar um
material didático complementar que possa ser adotado por professores e estudantes e este
texto é o primeiro deste trabalho.
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(IN) VISIBILIDADES & FILOSOFIA: CONSTRUINDO A IGUALDADE
DE GÊNEROS
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RESUMO: Neste artigo, iremos apresentar as ideias e objetivos do projeto de pesquisa
denominado “(In) visibilidades & filosofia: Construindo a igualdade de gêneros”.
Desenvolvido a partir de estudos voltados para o projeto “Construindo a igualdade de
gêneros” organizado pelo CNQP (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico). Este trabalho visa problematizar um dos aspectos abordados no tema igualdade
de gênero durante o desenvolvimento da pesquisa: o processo de objetificação da mulher por
meio de um argumento meramente biológico. Pretendemos apresentar que o conceito de
gênero é uma construção social e política, utilizando como fundamentação teórica os estudos
de Simone de Beauvoir e Pierre Bordieu. O objetivo geral da pesquisa é uma reflexão sobre
gênero & filosofia, entretanto, os estudos se iniciaram com uma reflexão e conscientização a
respeito da desigualdade existente entre gêneros: a (in) visibilidade feminina. Por meio de
uma pesquisa bibliográfica, estudamos o problema da dominação masculina, os valores
patriarcais e a visão da mulher como sexo frágil. Este artigo objetiva, portanto, apresentar as
reflexões oriundas desse momento inicial da pesquisa, a saber, a visibilidade feminina e as
relações de poder e de dominação do homem sobre a mulher, considerando também a crítica
do patriarcado e seu questionamento sobre outras formas de dominação.
Palavras–chave: Cultura, debate, dominação, ética, patriarcado

(In) visibilities & philosophy: Building gender equality
ABSTRACT: In this article, we will present the ideas and objectives of the research project
called "(In) visibilities & philosophy: Building gender equality." Developed from studies
focused on the project "Building gender equality" organized by CNQP (National Counsel for
Scientific and Technological Development). This work aims to discuss one of the issues
addressed in the topic gender equality in development research: the process of objectification
of women through a purely biological argument. We intend to present the concept of gender is
a social and political construction, using as theoretical basis the studies of Simone de
Beauvoir and Pierre Bourdieu. The overall objective of the research is a reflection on gender
& philosophy; however, the studies began with a reflection and awareness of existing gender
inequality: the (in) visibility female. Through a bibliographical research, we studied the
problem of male dominance, patriarchal values and vision of women as the weaker sex. This
article aims therefore present the observations from this early time of the survey, namely
women's visibility and relations of power and the domination of man over woman, also
considering the critique of patriarchy and his questioning of other forms of domination.
KEYWORDS: Culture, debate, domination, ethics, patriarchate
INTRODUÇÃO
O Projeto de pesquisa “(In) visibilidades & filosofia: Construindo a igualdade de
gêneros” objetiva refletir sobre a relação entre gênero e filosofia, tanto reflexões filosóficas
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sobre a (in) visibilidade feminina, como compreender o papel da mulher na história da
filosofia. Para isso, requer-se primeiro uma compreensão sobre a situação feminina ao longo
da história e o papel por ela desenvolvido na sociedade. Por isso, na fase inicial da pesquisa
precisávamos criticar as ideias pré-concebidas e oriundas do senso comum que permeiam o
imaginário cotidiano sobre o que é ser mulher e quais são os elementos que definem essa
suposta dicotomia entre o masculino e o feminino. A pesquisa sobre gênero perpassou,
portanto, os estudos bibliográficos sobre a problemática antropológica e etnográfica acerca da
construção de gênero: gênero seria uma construção social ou determinação biológica? Então,
na fase inicial buscou-se compreender os elementos gerais que norteiam a discussão: a crítica
ao patriarcado e o processo de objetificação da mulher utilizando argumentos supostamente
biológicos para justificar sua submissão.
O presente artigo se propõe a apresentar o projeto de pesquisa a partir das questões
desenvolvidas até o momento. Isto significa apresentar a problemática abordada a partir de
uma apresentação dessa construção de gênero. Trata-se de demonstrar a luta feminina ante a
dominação masculina e como as relações de poder inviabilizaram muitas vezes até o
reconhecimento sobre a necessidade de se discutir tal problemática. Daí a importância de se
pensar primeiramente o papel da mulher e sua luta por reconhecimento.
Durante muitos anos, as mulheres sofreram tentativas de ser excluídas de um papel
revolucionário na sociedade, enquanto os homens iam para as guerras visando os seus
interesses, em disputas de poder e/ou território, as mesmas ficavam em casa cuidando de seu
lar e filhos, restritas àquilo. Há relatos de atividades críticas das mulheres antes do século
XVIII, porém com a mudança das formas de trabalho e de vida surgidas na Modernidade e
intensificadas a partir da primeira revolução industrial, entre 1760 e 1860, houve maior
pressão e aumento da necessidade de uma luta organizada. As mulheres cansadas de serem
consideradas inferiores apesar de realizar papeis semelhantes ao homem, saíram durante a
revolução à procura de seus direitos trabalhistas em fábricas e indústrias. Esta luta foi
fundamental a luta política nas mulheres.
As lutas políticas anteriores promoveram outros exemplos de lutas femininas por
“direitos iguais do homem”, questionando se a condição biológica seria suficiente para
diferenciar direitos quando se tem a mesma função e se desempenha o mesmo papel. Os
direitos devem ter como principal elemento a condição biológica? Outro grande exemplo das
primeiras lutas femininas foi durante a revolução francesa, no ano de 1789 – 1799, as
mulheres ainda não eram bem aceitas para realizar papéis iguais aos dos homens, inclusive
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por algumas mulheres até, então segundo relatos históricos, diante dessa inaceitabilidade, se
vestiam de homens e iam para a guerra lutar por seus direitos. Esse feitio não pode ser
facilmente quantificado, pois como foi dito, as mulheres não eram bem aceitas para tal papel,
então boa parte delas o faziam escondidas, mas mesmo assim, pode-se dizer que elas estavam
em número quantitativo durante a revolução. Confirmando isso, temos:

“Marie Xaintrailles não foi um caso isolado. Em 1792, quando a
França declarou guerra à Áustria, voluntárias se alistaram no exército para
lutar ao lado dos homens para lutar contra as forças de coalizão austroprussiana que ameaçavam invadir o país. Muitas se apresentaram com
identidades falsas e disfarçadas de homens. Além de conseguirem se
alistar, protegiam-se do risco de violência sexual. [...]” (MORIN, 2010)

Seguido da revolução francesa, que ao contrário da revolução industrial, tinha como
objetivo conseguir mais direitos políticos e sociais, veio a busca pelo sufrágio. Os países mais
desenvolvidos só permitiam o voto ao homem, brancos e de classe alta, as mulheres se citadas
nas constituições, só podiam votar acompanhadas do seu pai ou marido, não obtendo total
direito sobre o seu voto também. A partir desse cenário, as mulheres saíram nas ruas buscando
o direito ao voto, movimento denominado de “As sufragistas”: uma luta que se expande nos
anos seguintes.
Dado estes exemplos, pode-se perceber que a jornada feminina não foi fácil, muito
pelo contrário, seguiu-se repleta de empecilhos. Na maior parte dos séculos foi
completamente dominada, quando não pelo seu pai, por seu marido, pois a partir do momento
em que casavam, tornavam-se propriedade de outra pessoa, também do sexo masculino.
Hoje, busca-se construir o conhecimento de que as origens do processo de
objetificação feminina são sociais e não biológicas, porém por muito tempo, utilizou-se esta
diferenciação meramente biológica como justificativa para tais processos de objetificação, o
que podemos ver em alguns exemplos históricos: Na revolução francesa, por exemplo, onde
as mulheres não tinham permissão para lutar junto aos homens no campo de batalha.
Entretanto, podemos ver o quão importante foi a importância das mesmas para o avanço que
teve para o seu processo de visibilidade.
A desigualdade entre gêneros é um problema que afeta a todos, mas principalmente as
mulheres, que são conhecidas como o sexo frágil, o que implica não somente força física, mas
Artigos

Ciências Humanas

13871

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

também toda uma questão psicológica e, como já foi citado no artigo, mexer com gênero não
é somente mexer com gênero, não estamos somente mexendo com mulheres, estamos
mexendo com mulheres distintas, brancas, negras, pobres, ricas, lésbicas e afins.
O conhecimento sobre o assunto é de importância não só do indivíduo como um, mas da
sociedade como um todo, pois com o conhecimento, construímos mudanças. A jornada do
gênero feminino está longe de acabar, melhoras ocorrem todos os dias, pois a luta não para,
mas a mudança completa ainda não chegou.
Para isso, é necessário o conhecimento e conscientização individual de cada um, que
aos poucos vai sendo disseminada entre os indivíduos. O nosso objetivo neste artigo é
desdobrar os motivos e origens de onde surgiram tais ideias de desigualdade, pois como foi
citado anteriormente, a mudança é provinda do conhecimento e contribui diretamente com as
discussões feitas sobre igualdade de gênero: essa é a perspectiva inicial na pesquisa que visa
compreender o cenário da luta política feminina, em especial, a partir dos autores Simone
Beauvoir e Pierre Bordieu. Considera-se aqui, que entender esse cenário é um ponto de
partida para compreender a relação existente entre gênero e filosofia: isto porque a relação
com o pensamento perpassa também a estrutura da época em que se pensa e os valores que
são prioritários em cada momento histórico
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é fundamentalmente bibliográfica e, predominantemente analítica,
fundamentando-se tanto nos autores clássicos nos quais se baseiam a discussão
contemporânea acerca de gênero, bem como nas pesquisas filosóficas sobre a questão de
gênero. Dentre os autores clássicos que subsidiam a discussão sobre gênero destacamos os
estudos da obra “O segundo sexo”, escrito por Simone Beauvoir durante o século XX e a
obras de Pierre Bordieu. Algumas teses e artigos recentes sobre estes autores também foram
consultados como bibliografia complementar. Ainda sobre a temática gênero se destacam os
estudos de Rosie Marie Muraro e Leonardo Boff sobre o masculino e o feminino.
Quanto a discussão filosófica sobre gênero, destacam-se além dos estudos de Simone
de Beauvoir, o pensamento de Judith Butler. Outros estudos relacionando a temática gênero e
filosofia também se destacam, dentre eles as reflexões de Marcia Tiburi, Suzana Albornoz,
Edla Eggert, Graziela Rinaldi. Todas essas autoras refletem sobre a problemática do feminino
e sua discussão com a filosofia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diferente de sexo, o termo gênero não tem relação com diferenças físicas e fisiológicas, mas
sim uma relação com aspectos sociais e culturalmente construídos. As diferenças entre os
gêneros não têm como base diferenças meramente biológicas, mas:
“Há de fato, uma diferença biológica, e que não deveria, mas é
utilizada como base de diferença sociológica” (Beauvoir, 1949).

No ramo de trabalho, em pleno século XXI, ainda vemos uma hierarquização forte,
grande parte dos cargos mais “altos” são destinados a homens, enquanto o resto é para as
mulheres. As mesmas são mais bem aceitas nos ramos que envolvem delicadeza, cuidado e
relações interpessoais, enquanto os homens são aceitos em áreas que envolvem raciocínio
lógico e força bruta. No campo político, a realidade não é diferente, existem cotas de sexo
para garantir a presença de mulheres nessa área e apesar disso, a mesma ocupa somente cerca
de 30% em eleições e cargos políticos. (Direitos humanos no Brasil 2012, relatório da rede
social de justiça e Direitos Humanos)
Ainda que estejamos na fase inicial da pesquisa, nosso estudo já nos permite constatar
que ainda existe imparidade entre os gêneros feminino e masculino. A luta por uma
visibilidade feminina compreende que os direitos equivalentes, não se trata apenas de
concessão de direitos a um dos gêneros, como uma medida paliativa: reivindica-se que os
direitos iguais como conscientização, paridade e disseminação de informações e estudos.
Ao longo dos estudos realizados da pesquisa em andamento, podemos afirmar que
adquirimos outra compreensão sobre a temática e certo embasamento para perceber os
diversos aspectos que envolvem a temática. A profundidade do tema requer certos cuidados e
procedimentos teóricos e etnográficos: pensar a igualdade de gêneros significa não refletir
somente sobre os direitos das mulheres, mas sobre uma igualdade na diferença: direitos que
preocupem em pensar cada qual em suas condições, seja no campo político, pessoal,
econômico. O sexo feminino começou a conseguir direitos históricos a partir do século XX,
depois de longas lutas, e estão conseguindo cada vez mais direitos, porém há muitos
problemas que precisam ser compreendidos e analisados.
Podemos ver vários exemplos e confirmações disto no nosso dia-a-dia, mas
precisamos investigar academicamente esses problemas, podemos citar como exemplo nosso
processo de pesquisa: essa pesquisa desenvolve-se em âmbito escolar, local onde, por teoria,
uma grande parte das pessoas que ali convivem, discentes, docentes, servidores e
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terceirizados, deveriam ter consciência das grandes lutas que foram feitas, das necessidades
passadas e do reconhecimento requerido. Ora, como tal temática ainda está sendo discutidas
em meio aos argumentos oriundos do senso comum, precisamos desenvolver inicialmente
esse senso crítico e filosófico, bem como reanalisar com a equipe do projeto essa investigação
inicial. Se com interessados em pesquisar tal temática, se requer esclarecimentos iniciais que
já deveriam ter sido consolidados pela prática cotidiana, percebe-se essa necessidade em toda
nossa sociedade e não apenas na comunidade escolar de origem.
Por isso, com nosso projeto de pesquisa pretende-se discutir as variadas ideias de
desigualdade, suas origens e as ideias de dominação. Pretende-se também, problematizar tais
ideias a fim de desconstruí-las e espalhar conhecimento a respeito de um tema que é de suma
importância para a sociedade.
CONCLUSÕES
Ainda que estejamos em fase inicial da pesquisa, já podemos perceber a quantidade de
dificuldades a serem enfrentadas: Abrir um espaço para debate de ideias e conscientização
não é fácil, mesmo no âmbito da educação profissional, local onde convivemos, pois ainda há
pessoas que julgam a importância do processo de conscientização a respeito do assunto.
O material teórico e bibliográfico inicial é de fácil acesso: compreender o histórico da
luta das mulheres e a conjuntura atual sobre as questões de gênero. É possível compreendelo, ver a trajetória histórica pela qual a mulher passou, os motivos que a levaram a condição
que está hoje, vista como sexo frágil, vítima do patriarcado e objeto de dominação masculina,
facilmente. A dificuldade está na complexidade e amplitude do tema. Não é uma questão a ser
banalizada, pelo contrário, precisamos compreender que é algo a ser analisado e necessita
revisão aguçada da literatura.
Seguindo adiante, encontramos mais dificuldades a serem combatidas: O material a
respeito de gênero & filosofia é bastante escasso, uma vez que o tema é algo novo a ser
debatido e a maior parte de conteúdo a respeito dele ainda está sendo repassado oralmente, em
palestras e debates na região Sul e Sudeste. Sendo assim, necessário comparecer a tais
palestras afim de enriquecer o nosso conhecimento e confluir nossa pesquisa.
Esperamos poder concluir a segunda parte da nossa pesquisa sobre gênero & filosofia,
divulgando amplamente os resultados na comunidade acadêmica, pois como já foi dito no
artigo, ainda existem lacunas na atual compreensão a respeito da concepção filosófica da (in)
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visibilidade feminina, bem como da reflexão acadêmica sobre a relação entre gênero e
filosofia.
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RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo analisar a representação escrava nos
periódicos alagoanos no período final do escravismo, em especial, as notícias encontradas em
O Jornal de Penedo, que repercutiam a ocorrência de três crimes de tentativa de assassinato
praticados por cativos naquela freguesia no ano de 1875. Ao nos debruçarmos sobre este mote
encontramos informações relevantes do período de crise do escravismo no país tomando por
recorte espacial o interior de Alagoas. A cidade de Penedo, localizada às margens do Rio São
Francisco teve seu desenvolvimento econômico impulsionado pela navegação a vapor que
conectava o seu porto fluvial aos principais portos oceânicos da época, reforçando sua posição
de entreposto comercial entre o interior do Rio São Francisco e o comércio de cabotagem
nacional em um contexto de intensificação do tráfico interprovincial na segunda metade do
XIX. Com a análise dos crimes violentos e fugas relatados nos periódicos buscamos
compreender o papel dos escravizados naquela sociedade e suas formas de busca por
autonomia e estratégias de negociações, vislumbrando o papel do cativo enquanto sujeito
histórico.
Palavras–chave: Escravidão, história de Alagoas, periódicos.

JAGUNCISMO IN THE SLAVE QUARTERS: THE CASE JOSÉ,
MANOEL E JORGE, SLAES OF PENEDO TERM (1875)
ABSTRACT: This Communication aims to analyze the slave representation in Alagoas
journals in the final period of slavery, in particular, the news found in The Journal of Penedo,
which reverberated the occurrence of three assassination attempt of crimes committed by
prisoners in that parish in the year 1875. As we seach this motto find relevant information
from the slavery of the crisis period in the country by taking the spatial area inside of
Alagoas. The city of Penedo, located on the banks of the São Francisco River had its
economic development driven by steam navigation that connected its river port to the main
sea ports of the time, reinforcing its trading post position between the interior of the São
Francisco and trade national cabotage in an intensifying context of interprovincial trade in the
second half of the nineteenth. With the analysis of violent crime and reported leaks in periodic
aims to understand the role of slaves in that society and its forms of search for autonomy and
negotiation strategies, envisioning the role of captive as a historical subject.
KEYWORDS: Slavery, Alagoas history, newspaper.

INTRODUÇÃO
Em novembro de 1875 O Jornal de Penedo, folha editada na região leste de Alagoas,
noticiava que eram procurados os escravos José Nunes, Manoel Ventura do Nascimento e
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Jorge por crimes cometidos naquela localidade. O escravo José Nunes teria aplicado facadas
em Pantaleão Marques da Costa no mês de junho daquele ano nas proximidades da povoação
de Igreja Nova. Já o escravo Manoel Ventura do Nascimento era acusado por tentativa de
assassinato por ter dado uma “cacetada na cabeça de Anna Joaquina” no mês de julho do
mesmo ano no sítio Olhos da Água da Abóbora. Por último, o escravo de nome Jorge também
era acusado por tentativa de assassinato por ter desferido diversas facadas em Antônio José de
Santana em 11 fevereiro de 1875 em Barra de Laranjeira, distrito de Piassabussu. Todos os
crimes foram cometidos no termo de Penedo. O juiz municipal de Penedo, Aureliano A.
Ribeiro e Silva, pedia a captura dos referidos escravos.
Os crimes citados acima podem ser lidos no mesmo diapasão historiográfico que
percebe os crimes cometidos por escravos como modo de resistência ao cativeiro e ao modo
de vida nas senzalas (Cf AZEVEDO, 2004). No entanto, chama-nos a atenção o fato dos três
escravos foragidos serem propriedade da mesma senhora, D. Maria de Carvalho Guimarães.
A coincidência de três escravos pertencentes a mesma senhora terem se envolvidos em crimes
de tentativa de assassinato em datas e locais próximos parece-nos fácil identificar como
Jaguncismo.
De acordo com Antônio Cândido, a definição de jaguncismo está ligada à ideia de
prestação de serviço, “de mandante e mandatário, sendo típica nas situações de luta política,
disputa de famílias ou grupos” (CANDIDO, 1970, p.141). O jagunço é utilizado, geralmente,
para transgressões, para impor a ordem privada que atua como se fosse a ordem pública. O
mesmo autor lembra que no sertão, o jaguncismo pode ser uma forma de estabelecer e fazer
valer normas, o que torna o jagunço um tipo especial de homem violento e, por um lado, o
afasta do bandido comum. O que vigora é a “lei da acostumação”, segundo Cândido, onde a
fronteira entre o legal e o ilegal é muito tênue e as arbitrariedades são comuns, “onde sempre
rege o mando do mais forte”. Desta forma, sob estas condições se assentaria o jaguncismo, em
diferentes graus, mas em geral sob a forma de guerras e desmandos.
No entanto, o conceito de Jaguncismo é mais comumente utilizado no período da
chamada República Velha (1889-1930). O mesmo conceito não é empregado na historiografia
do Brasil Império (1822-1889), talvez porque durante o governo imperial e com a vigência da
escravidão as relações entre senhor e escravo ou mandatário e jagunço ficavam mais ocultas e,
portanto, de mais difícil verificação. O presente projeto se propõe a analisar esta perspectiva,
buscando perceber e estudar as ações e estratégias dos cativos no contexto de crise do
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escravismo no interior de Alagoas com base nas notícias de crimes e fugas noticiadas nos
periódicos locais.
MATERIAL E MÉTODOS
Os estudiosos que utilizam os periódicos como sua principal fonte de pesquisa podem
contar atualmente com uma excelente ferramenta que em muito facilita o acesso a um grande
volume

de

documentos,

trata-se

da

Hemeroteca

Digital

Brasileira

(http://hemerotecadigital.bn.br/), um portal de periódicos nacionais disponibilizados pela
Fundação Biblioteca Nacional que nos proporciona fácil consulta, pela internet, ao seu amplo
acervo de periódicos – jornais, revistas, anuários, boletins etc. – e de publicações seriadas.
Para empreender esta pesquisa nos preocuparemos metodologicamente em responder
três questões quanto aos editores dos jornais e seu discurso. Primeiramente desvendar qual era
o discurso de cada periódico, isto é, a facção política envolvida na produção da folha. Em
segundo lugar identificar quem fazia o discurso, ou seja, quem eram os proprietários e
editores dos jornais e com quem eles se relacionavam. Por último, identificar como era o
discurso de cada periódico e analisar a argumentação utilizada por cada folha para persuadir o
maior número de proprietário da província a implementarem a transição da mão de obra de
acordo com o seu discurso.
Através da demonstração que os proprietários de terras e escravos estavam
diretamente envolvidos na produção e edição destes jornais, buscamos compreender o
discurso quanto à solução do problema da mão de obra. Pretendemos discutir o
posicionamento dos editores diante das diferentes propostas que surgiram e a sua tomada de
decisão a favor de cada proposta possível, com destaque para a recuperação e aproveitamento
do nacional.
Uma série de cuidados específicos devem ser tomados quando se utiliza a imprensa
periodista como fonte histórica. Teremos como base à pressuposição que o jornalismo, através
da seleção e divulgação de todo o material redacional, não só espelha a realidade como
também constrói a realidade social. Desta forma, estamos convencidos de que a mídia não
espelha simplesmente a realidade, mas constitui versões da realidade que dependem de
posições sociais, interesses e objetivos daqueles que a produzem. Isso se caracteriza por meio
de escolhas que são feitas nos vários níveis no processo de produção dos textos, desde as
escolhas lexicais até os vários tipos de discurso que se inter-relacionam na construção do
sentido (palha, 2000). Desta forma, o jornalismo não tem a função apenas de comunicar a
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outrem o conhecimento da realidade, mas também a produz e reproduz. A representação, na
imprensa e em todos os outros tipos de mídia e discurso, é uma prática construtiva. Os
acontecimentos e as ideias não são comunicados de maneira neutra, ao contrário, são
transmitidos com suas próprias características e essas características são impregnadas de
valores sociais que dão uma perspectiva potencial para os acontecimentos (MELO, 2003).
Fundamental ao entendimento desse processo é a identificação de grupos que se pode
observar a partir da elite reunida em torno dos periódicos locais. Segundo Alex Lombello
Amaral, ao final da Monarquia, os partidos políticos não eram organizações regulamentadas,
não tinham estatutos escritos, suas direções não eram eleitas e tampouco seus programas
aprovados em congresso, não possuíam fichas de filiação ou sedes. Na prática, ficavam
sujeitos aos chefes políticos locais e às figuras de destaque estadual. Por esta senda, eram os
periódicos que exerciam papel de estrutura sólida dos partidos, pois era na imprensa periódica
que as políticas dos partidos eram colocadas “preto no branco”. Essas folhas tinham nomes
próprios e sedes, as tipografias, ou redações e exerciam de fato a direção, pois era a voz dos
partidos, reconhecida por amigos e inimigos. Portanto, os periódicos davam vida aos partidoscorrente-de-opinião no período em tela (AMARAL, 2008).
O estudo dos componentes de cada grupo, suas origens e identificação como membros
da elite, participação ou ingerência em órgãos específicos da imprensa e sua atuação em
instâncias diversas do Estado e da sociedade civil, permite perceber quem eram e a que
representavam, verificando seus laços e compromissos com os objetivos e as propostas
apresentados pelo governo central, a fim de delinear ou reconhecer suas diretrizes, ações,
preocupações, e prioridades. Esse levantamento da elite alagoana na passagem do XIX para o
XX foi tema de outros projetos de iniciação científica propostos ao PIBIC e comporão um
mapa mais amplo dessa elite e seu posicionamento em diversos processos observados no
período, como o republicanismo, a urbanização, a inserção do capitalismo e a modernização
do estado na passagem do século XIX para o XX.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em nossa principal fonte, os periódicos de Alagoas, os escravos apenas aparecem
como sujeitos de seus atos de duas maneiras: quando fugiam e eram procurados por seus
senhores ou quando praticavam crimes. Ou seja, a elite que editava os periódicos apenas
reconhecia humanidade nos cativos quando esse se portava como revoltosos. No mais das
vezes os escravos não apareciam como atores, mas apenas como objeto de estudo no discurso

Artigos

Ciências Humanas

13880

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

da elite, que buscava soluções para a crise da mão de obra, sem jamais se preocupar com a
posição ou o papel dos cativos nesta questão.
Neste projeto privilegiaremos a posição de O Jornal de Penedo, esta folha circulou de
1875 a 1913, editado por Manoel Batalha o periódico cobre um momento importante da
história do país, passando pelo processo de abolição e o republicanismo. No período em tela a
folha repercutia no interior de Alagoas as notícias que aconteciam na província, mas
principalmente informava o que se passava na capital do Império, o Rio de Janeiro. Dessa
forma, a linha editorial do periódico buscava refletir sobre os acontecimentos que se
passavam no país e na sua capital e tentava repercuti-los, com algumas especificidades, para o
caso alagoano.
Geralmente cada edição era publicada com 4 folhas e 3 colunas, era propriedade de
uma associação, sendo publicado uma vez por semana e sua assinatura se dava
semestralmente. Este periódico seguia uma linha conservadora e postou-se contrário ao
abolicionismo e formas mais liberais de se pensar a organização do trabalho em Alagoas.
Nas edições analisadas, que, evidentemente, apresentam a visão senhorial, podemos
perceber como estes qualificavam seus cativos. O escravo era sempre representado apenas de
duas maneiras: ora como inimigo, ora como “bom escravo”. Assim:
“A primeira ocorria nas ocasiões em que o escravo se confrontava
diretamente com o poder senhorial, seja por meio da prática de crimes, como
por exemplo, assassinato de seus senhores e familiares, seja fugindo ou
promovendo rebeliões organizadas. A visão do “bom escravo” foi a que mais
se enraizou no sistema escravista e envolvia uma série de códigos,
interpretados tanto por senhores como por escravos com base em leituras
diferentes dos deveres e das obrigações de cada parte (ANDRADE, 2005)”.

Consideramos desnecessária a reprodução da extensa bibliografia produzida ao longo
das décadas de 1980 e 1990 acerca do debate historiográfico da escravidão por não ser este o
mote deste trabalho. Tal bibliografia enfatizou a subjetividade da mão de obra escrava, estes
trabalhos se preocuparam em desmistificar a imagem do escravo-coisa, visto como simples
mercadoria e teve como resultado a construção de uma nova perspectiva das relações entre
senhor e escravo, num contexto de negociações no qual o cativo também aparece na condição
de sujeito histórico e possuidor de espaços de autonomia (Cf GORENDER 1992, LARA
1992, CHALHOUB, 1990, FLORENTINO, 1997, LIBBY, 1988, MATTOS, 1998,
MATTOSO, 1990). Nosso escopo é analisar o discurso da elite sobre a transição da mão de
obra e sendo assim, as representações do cativo nos periódicos são ressaltadas conforme a
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opinião dos editores do século XIX. Trata-se de uma opção metodológica, de voltar-se,
primordialmente, para as fontes primárias dando voz aos protagonistas dos acontecimentos
históricos analisados.
Desta forma, percebemos que os escravos aparecem de duas maneiras nas notícias
vinculadas nos periódicos locais. Na primeira opção percebemos o quão agressivo era o
regime, pois quando procurado o escravo foragido seria reconhecido devido as suas cicatrizes
decorrentes de violências sofridas ao longo dos anos:
“Desapareceu, ao amanhecer do dia 20 de Janeiro na propriedade do engenho FLOR
DA MURTA, (província da Bahia) um escravo de nome Justino, idade 35 anos mais
ou menos, crioulo, que alguns chamam de cabra, cabelo ruim, altura e cumprimentos
regulares, pouca barba e esta ao redor da boca; tem as juntas dos joelhos para
dentro, pés para fora e também regulares e sofre falta de dentes. -Quem o pegar e
trazer ao seu Sr. no referido engenho tem de gratificação duzentos mil reis, e cem mil
reis quem o recolher à qualquer cadeia com segurança, avisando de pompto aqui ou
na bahia aos Sns. LOPES & SOBRINHOS, e no Traipú ao Doutor José Jacinto de
Souza.”
(Engenho FLOR-DA-MURTA. 13 de Fevereiro de 1873.; Joaquim Manoel Leal
Amor.; 2ª edição)

"Fugiu no dia 31 de Janeiro, o escravo de nome Maximo, mulato, altura regular,
barba serrada e preta (pode ter cortado a barba, olhos pretos, cabelos crespos,
dentadura perfeita, tem em uma das costelas a qual não me recordo uma cicatriz,
sendo dito o escravo propriedade do abaixo assinado. Quem o pegar dirija-se ao sitio
Turrões, á ser entregue a seu senhor, e o terá do mesmo a gratificação de cem mil
réis.
(Jornal do Penedo, 8 de Fevereiro de 1875; João Caetano dos Santos;8ª edição)"

As descrições acima, de trabalhadores cativos sendo procurados demonstra como era
rude o regime. Os escravos eram reconhecidos pelas cicatrizes que traziam no corpo, marcas
de violências sofridas nas senzalas. Nestas condições, nossos sujeitos históricos fugiam das
fazendas onde viviam em busca de uma vida melhor.
A segunda maneira por meio da qual o escravo aparecia nos jornais de Alagoas era
mais incômoda para a elite, pois neste caso a mesma esta era francamente ameaçada e seus
membros eram as vítimas da “bestialidade” e da “brutalidade” dos negros “selvagens”.

“Assassinato - no dia 17 do corrente, Sebastião escravo do Sr. Rafael Calado,
italiano residente nesta cidade, assassinou ao infeliz quiquagenario Francisco das
Chagas, no povoado denominado Feliz dezerto, freguezia de Piassabussú, deste
Termo. O assassinado era um excellente homem, e morava naquele povoado, onde
aparecer o escravo assanino que se tinha evadido da companhia do seu senhor. O
infeliz Chagas tentou captura-lo; mas ele, armado de um pau, descarregou-lhe uma
borduada tal que instataneamente robou-lhe a existência. No dia 18 a noite constou
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ao Dr. Juiz Munincipal que o referido escravo se tinha recolhido a casa de deu
senhor nesta Cidade. pelo que mandou o mesmo Dr. cerca-lhe a casa, e no dia 19,
dando-se busca, nao foi encontrado o dito escravo. (Jornal do Penedo, 23 de Maio de
1876, pág. 1 ,Edição 00011)”

Assim, o caso que pretendemos analisar, isto é, a triplo tentativa de homicídio no
termo de Penedo, traz a baila a discussão da violência nas senzalas, ora praticada contra o
cativo e ora praticado por este, como uma perspectiva da crise do escravismo que se agravava
no país desde 1850.
CONCLUSÕES
Os eventos noticiados parcamente nos periódicos de finais do XIX suscitam maiores questões
do que oferecem respostas. No nosso exemplo, seriam as vítimas dos escravos inimigos ou adversários
de D. Maria de Carvalho Guimarães? Infelizmente a fonte pesquisada não nos revela mais nenhuma
evidência nesse sentido. Em outros documentos perscrutados tampouco encontramos nova menção aos
crimes e aos acusados. No entanto, tal análise poderá contribuir com nosso escopo, pois poderemos
averiguar a complexidade das relações entre senhores e escravos e as muitas outras maneiras de
relacionamento que advieram com a progressiva extinção da escravidão no mundo do trabalho.
A descrição de crimes e assassinatos convinha para amedrontar a elite e pressionar a mesma
para encaminhar o fim do escravismo. Por outro lado, o crime contra escravos demonstra que esses
eram as maiores vítimas do regime bárbaro, e por último, um universo de negociações nos é revelado
com a leitura do ponto de vista dos cativos.
Embora nos periódicos os editores se preocupassem em ressaltar a sua participação, também é
possível recuperar o ponto de vista dos cativos e demais trabalhadores no complexo período da
transição da mão de obra no país.

Quando decidimos centrar a pesquisa em periódicos locais, nossa tentativa é a de
compor um panorama da transição da mão de obra na ótica de diferentes proprietários, com
diferentes visões políticas e, consequentemente, diferentes soluções para a crise. Com isso,
procuramos fugir dos registros oficiais e de uma bibliografia de cunho tradicional. Portanto,
elegemos uma peça discursiva, isto é, O Jornal de Penedo, que nos permitirá uma leitura
alternativa, aquela que a historiografia tradicional não menciona. Nos periódicos podemos
encontrar o discurso da elite e perceber suas estratégias para realizar a transição da mão de
obra com o menor abalo político e social possível. Ao mesmo tempo, nos será desvelado o
soslaio dos cativos.
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JUVENTUDE CAMPONESA E TRABALHO EM ÁREAS DE
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RESUMO: A Amazônia mantém seu caráter relevante e paradoxal na geopolítica mundial,
permanecendo como região em fase de integração aos processos econômicos. A consolidação
da fronteira agrícola manifesta-se pela ampliação da malha rodoviária, exploração de recursos
minerais, implantação de projetos agropecuários voltados ao mercado internacional e no
estabelecimento de grandes obras de construção para geração de energia hidrelétrica a ser
exportada para outras regiões. O alargamento da fronteira agrícola brasileira se dá em duas
etapas, com sujeitos sociais que se diferenciam, ao passo que correspondem aos dois períodos
históricos: a frente de expansão (séc. XIX) e a frente pioneira (séc. XX). Este artigo analisa a
problemática da relação da juventude camponesa (descendentes de ex-seringueiros,
agricultores familiares, extrativistas e ribeirinhos) com o trabalho, no âmbito das políticas
públicas dirigidas ao desenvolvimento socioeconômico no município de Humaitá, Amazonas,
região norte do Brasil. Diante das transformações no mundo do trabalho, em especial na
agricultura, o cenário atual exige mobilidade e ressignificação do trabalho e da identidade
social dos atores aí envolvidos.
Palavras chave: Juventude, Políticas Públicas, Trabalho, Amazônia.

Youth Farmer and work in areas of expansion of the agricultural border in
the Amazonian Brazilian: the case of the Humaita in Amazonas State
ABSTRACT: The Amazon maintains its relevant and paradoxical character in world
geopolitics, remaining region in the integration phase to economic processes. The
consolidation of the agricultural frontier is manifested by the expansion of the road network,
exploitation of mineral resources, implementation of agricultural projects aimed at the
international market and the establishment of major construction works for hydroelectric
power generation to be exported to other regions. The expansion of Brazilian agriculture is
given in two stages, with social subjects that are different, while corresponding to the two
historical periods: the expansion front (XIX century.) And the pioneer front (XX century.).
This article analyzes the problem of the relationship of rural young people (descendants of
former rubber tappers, farmers, extractive and riverine), with work in the context of public
policies aimed at socio-economic development in the municipality of Humaita, Amazonas,
northern Brazil. In the face of changes in the world of work, especially in agriculture, the
current situation requires mobility and reinterpretation of labor and social identity of the
actors involved therein..
KEYWORDS: Youth, Public Policy, Labor, Amazon.

Artigos

Ciências Humanas

13886

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INTRODUÇÃO
No início do século XXI, a região amazônica mantém seu caráter relevante e
paradoxal na geopolítica mundial, permanecendo como região em fase de integração aos
processos econômicos internacionais. Alguns autores chamam esta integração “de
consolidação da fronteira agrícola”, manifestada na ampliação da malha rodoviária,
exploração de recursos minerais, implantação de projetos agropecuários em extensas áreas de
terra, voltados ao mercado internacional, e o estabelecimento de grandes obras de construção
para geração de energia hidrelétrica para outras regiões do país (BECKER, 2004).
Martins (1981) explica que o alargamento da fronteira agropecuária obedece a duas
etapas, com sujeitos sociais que diferenciam-se entre o que ele chama frente de expansão e
frente pioneira. No caso da região sul do estado do Amazonas, onde localiza-se o município
de Humaitá, a frente de expansão consistiu no processo migratório de populações do Nordeste
do país, para o trabalho na economia da borracha, a partir do final do século XIX. A frente
pioneira inicia-se cerca de um século depois, com os planos de desenvolvimento dos governos
federal e regionais. Esta análise ajuda-nos a compreender o que se dá nesta região do Estado
do Amazonas a partir da década de 1970, com abertura de rodovias (BR-230, em 1972 e BR319, em 1979), campanhas de atração de investidores, incentivos financeiros e o encontro
entre estes pioneiros e os camponeses da frente de expansão, pois, segundo ainda Martins
(1981, p.113) “é ‘pioneiro’ aquele que não reconhece a humanidade de quem não o é.” Sendo
assim, infere-se que a realidade social em regiões de alargamento da fronteira é
eminentemente conflitiva, embora que nem sempre o conflito seja explícito.
É comum que as análises e premissas sociais, econômicas e culturais que
fundamentam a definição de políticas de desenvolvimento negligenciem variáveis de gênero e
geracional, deixando invisíveis alguns atores sociais. A criação de um cenário que reconheça
a diversidade social e cultural de uma determinada região é condição para o desencadeamento
de processos verdadeiramente sólidos em direção ao seu desenvolvimento (SACHS, 2009).
A literatura recente aponta para algumas políticas públicas federais que estariam
contribuindo para a permanência dos jovens em áreas rurais do Brasil. A maioria destas
políticas estão ligadas ao fortalecimento da agricultura familiar e beneficiaria os jovens de
maneira indireta, tais como PRONAF, Crédito Fundiário, Reforma Agraria, Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Um
número também significativo de políticas está vinculado a questão da educação, tais como
interiorização de Universidade Públicas, Pronatec e criação e fortalecimento de Institutos
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Federais, Projovem/Campo e programa Saberes da Terra e Educação de Jovens e Adultos –
EJA. As demais políticas estão ligadas a melhoria das condições de infraestrutura e habitação
no meio rural, tais como Luz no Campo e Programa Nacional de Habitação Rural
(VALADARES et al., 2016). Em outra frente, destaque-se a criação, em 2005, da Secretaria
Nacional da Juventude - SNJ e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem.
Por sua vez, Valmir Stropasolas (2014) chama a atenção para o fato de que a
invisibilidade a qual estão historicamente relegados os jovens das áreas rurais do Brasil é
especialmente preocupante, pois gera dois fatores negativos: a busca de implementação de
políticas inadequadas a realidade vivida pela diversidade destes atores sociais, tornando-se
sem efeito; e a contínua falta de perspectiva que esta juventude desenvolve quanto a sua
permanência nas áreas rurais, levando-os a migrarem para os núcleos urbanos. Sendo assim,
os jovens das áreas rurais que migram para as cidades elevam o contingente populacional de
desempregados, subempregados e trabalhadores informais, sem direito trabalhistas e
previdenciários que agravam a crise social e econômica em países de economias menos
desenvolvidas como o Brasil (ANTUNES, 2015).
Esta comunicação tem o objetivo de analisar as perspectivas da juventude camponesa,
situada numa região da fronteira agropecuária brasileira, quanto a sua futura inserção no
mundo do trabalho, verificando os vínculos que estes possuem com a agricultura e o rural.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa, de caráter exploratório e descritiva iniciou-se com revisão de literatura,
seguida de pesquisa de campo. Neste sentido, além de entrevistas a gestores e executores de
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional e a lideranças comunitárias, foram
aplicados questionários semiestruturados a 28 jovens estudantes de uma escola agrícola,
situada no município de Humaitá, dos quais 76,5% nasceram e se criaram, ou estão há mais
de 7 anos nas comunidades em que vivem. Os estudantes, participantes da pesquisa, cursam
oitavo e nono ano do ensino fundamental, portanto, anos finais desta etapa de ensino.
De maneira a buscar uma representatividade dos dois grandes grupos de comunidades rurais
situadas nesta parte da Amazônia, a região de expansão da fronteira agropecuária, a pesquisa
levou em consideração comunidades ribeirinhas e comunidades situadas no eixo das rodovias.
Neste sentido, 28,6% dos jovens contatados são moradores de comunidades ribeirinhas e os
demais, de comunidades situadas as margens de rodovias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Humaitá e a expansão da fronteira agrícola
No contexto sociocultural da Amazônia, do ponto de vista conceitual, o termo
“fronteira agropecuária”, ou “fronteira agrícola”, não designa somente as áreas que
efetivamente estão ocupadas por monocultivos ou rebanhos bovinos. Conforme assinala
Martins (1981) a fronteira é o lugar do conflito entre diferentes perspectivas socioculturais.
Especificamente na Amazônia a expansão da fronteira é marcada pela abertura de rodovias e
consequente alteração da dinâmica socioeconômica antes pautada no transporte fluvial.
No caso de Humaitá, que na década de 1990 e primeira década deste século vivenciou
um boom da produção de grãos em monocultivo, decaindo a partir da criação de mecanismos
legais de proteção ambiental, não se pode ignorar o potencial latente de retomada do ritmo de
expansão da agropecuária. O município figurou como grande produtor de arroz e soja, nos
chamados “campos naturais”, com declínio a partir de 2010. Apesar de serem considerados
campos naturais, dados de monitoramento de satélite, indicam que no período em que havia o
cultivo, aumentava o desmatamento na região. Mas sua localização, estratégica do ponto de
vista logístico, representa potencial para a retomada de grandes projetos nesta área.
A Juventude Camponesa e suas relações com o mundo do trabalho
Os jovens ouvidos durante esta etapa da pesquisa pertencem a 5 comunidades
relativamente próximas a cidade de Humaitá. De acesso via fluvial, localizadas as margens do
Rio Madeira, estão as comunidades Paraizinho e Paraíso Grande. As outras comunidades aqui
consideradas representam aquelas surgidas a partir do processo de abertura e pavimentação
das rodovias na região Amazônica, e são: Comunidade do Km 40 da rodovia BR 319 e
Comunidade Fortaleza, também situada na BR 319, sentido Humaitá/Manaus.
A quinta comunidade, denominada Santa Maria Auxiliadora, configurar-se-ia como
uma comunidade mista, ribeirinha e rodoviária. Nesta comunidade as pessoas trabalham com
agricultura (roça), extrativismo (açaí e castanha), pesca e serviços relacionados ao ecoturismo,
devido localizar-se em um balneário que durante os meses de estiagem possui intenso fluxo
de pessoas das cidades. Mais recentemente, instalou-se uma serraria nas proximidades,
empregando parte da juventude, sendo uma das alternativas para aqueles que, atingindo a
maior idade e diante da dificuldade de continuidade dos estudos, optam pelo trabalho.
As diferenciações inerentes à localização das comunidades não se restringem a
identificar o seu modal de acesso, se fluvial ou rodoviário, mas implica também em diferentes
consequências na configuração das relações sociais e econômicas que determinam suas
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estratégias de reprodução social. No caso das comunidades ribeirinhas não se pode ignorar a
intensa atividade de garimpo do ouro na calha do Rio Madeira, que durante o período de
estiagem ocupa os agricultores familiares. Diagnóstico realizado por Herraiz e Silva (2015),
estima que 80% das famílias ribeirinhas do Madeira estão envolvidas com extração de ouro.
Devido à disposição espacial dos moradores, concentrados em agrovilas, as
comunidades dispõem de aparelhos sociais mínimos, como energia elétrica, unidades de
saúde e escolas públicas com ofertas das séries iniciais da educação básica. No caso
observado há maior dispersão entre os moradores das comunidades as margens das rodovias.
Do ponto de vista fundiário, elemento de forte tensão social, típico desta região
(MARTINS, 1981), a maioria das comunidades aqui consideradas apresentam relativa
estabilidade, com exceção daquelas localizadas as margens da Rodovia BR 319, onde há
casos de litígio entre alguns comunitários e pessoas que se apresentam como proprietárias,
como é o caso da comunidades do Km 40. Em média, as parcelas de terras trabalhadas pelos
agricultores familiares possuem 50 hectares, a exceção das áreas dos posseiros das
comunidade do Km 40 e Fortaleza, da BR 319, que chegam ao dobro deste tamanho.
Em parte devido a faixa etária (14 a 19 anos) em que se encontram os jovens
contatados nesta fase da pesquisa, observou-se que 60,7% possuem o hábito de auxiliarem
seus pais em trabalhos relacionados a agricultura, extrativismo, ou pequenas tarefas
domésticas que são próprias das famílias rurais nesta região. Entre os que ajudam, 70% são
moradores de comunidades cujas vias de acesso são rodoviárias. Seguindo um padrão típico
da divisão sexual do trabalho observado em famílias camponesas, a participação dos homens
é mais expressiva nas atividades propriamente agrícolas ou extrativistas, representando
58,8%. Isto, no entanto, não significa dizer que não haja participação das mulheres, ou mesmo
que este indicador não esteja falseando a realidade do trabalho feminino, uma vez que as
tarefas são executadas, mas historicamente são classificadas como “ajuda”, indicando a
subalternização da participação das mulheres (VALADARES et al., 2016).
O fato das comunidades ribeirinhas apresentarem mais tempo de existência, e ao longo
de sua história manterem-se relativamente estáveis, ocupando-se de atividades de produção
agrícolas e extrativas, destinadas ao suprimento do mercado local, tal como pesca, frutíferas e
fabricação de farinha de mandioca, confere um maior tempo de residência da população
nestes locais. Neste caso, a condição de homem anfíbio (FRAXE,2000), termo cunhado para
exprimir a versatilidade das estratégias de reprodução social destas populações devido a
diversificação produtiva, revela-se de maneira muito clara. Todos os entrevistados, moradores
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de comunidades ribeirinhas, são nascidos e criados nestas localidades, em contraste com os
jovens das comunidades situadas nas rodovias, raramente nascidos e criados nestes locais.
As condições para a continuidade da trajetória escolar dos jovens destas comunidades
são extremamente desfavoráveis. Os deslocamentos às escolas que ficam na cidade são
demorados e penosos. O tempo de trânsito, ida e volta à Escola, muito comumente atinge o
total de 5 horas diárias. Esta seria a rotina de muitos moradores de comunidades rurais que
pretendem cursar o ensino médio, por exemplo.
O índice de distorção idade/série entre estes jovens é de 28,6, que apesar de situar-se
dentro da média para o município, pode ser influenciado pela já mencionada dispendiosa
jornada do trajeto ida e volta a escola, reduzindo-lhes o tempo destinado ao cumprimento de
tarefas extra sala. Curiosamente, e contribuindo para a restrição de tempo destinado a
aprofundamento dos estudos fora da escola, a concentração da distorção idade/série (66,7%)
está associada àqueles jovens que ajudam em atividades agrícolas. Estas duas características
(a distorção idade/série e a dificuldade de acesso as escolas) demonstram que a realidade dos
jovens dessa região está de acordo com Ferreira e Alves (2009), sobre os obstáculos de ordem
econômica e cultural que dificultam a continuidade de estudos dos jovens rurais do Brasil.
Nosso estudo revelou que 57,1% dos jovens indicam vontade de que ocorra alguma
mudança em sua comunidade. As mudanças almejadas pelos jovens variam de melhorias em
infraestrutura de acesso à comunidade (condições de tráfego das estradas), passando pela
oferta de séries escolares mais elevadas que as existentes atualmente, até mudanças
relacionadas a dinâmica social e política da comunidade, como por exemplo o desejo de
redução da venda de bebidas alcoólicas, ou críticas relacionadas as lideranças representativas
da comunidade. Cabe registrar que 71,4% dos que opinaram em favor de que ocorram
algumas mudanças na comunidade, fazem parte do universo dos que ajudam as famílias em
atividades produtivas. A vontade de mudança de algumas dimensões da comunidade, não
indica que os jovens estejam inclinados a migrar, pelo contrário, reafirmam sua vontade de
permanência no campo. Logo, a participação nas atividades produtivas tende a realçar a
identidade e o sentido de pertença do jovem camponês.
CONCLUSÕES
O presente trabalho representa os resultados parciais de uma pesquisa em curso, o que
nos impede de realizar conclusões finais. Em última análise, a relação trabalho e juventude
camponesa no Brasil, possui uma interface a questões clássicas e contemporâneas do meio
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agrário brasileiro. Uma interferência direta do que vários movimentos sociais colocam como
necessidade de uma reforma agrária. Isto representaria terra garantida para a reprodução do
modo de vida camponês. Além do mais, seria a reforma agrária entendida não somente como
distribuição de terras, mas com a dotação de serviços essenciais a população beneficiária. Ou
seja, no que se refere especificamente ao grupo ora investigado, o fato de não ter ocorrido um
modelo de reforma agrária capaz de gerar condições dignas de vida, influencia que os jovens
não desejem a mesma vida que seus pais.
Em outra frente, a relação trabalho e juventude remete diretamente a vulnerabilidade
que este seguimento social possui no que se refere as práticas de trabalho escravo, sobretudo
na Amazônia, precisamente, na região onde estão localizados. Muitas das aspirações dos
estudantes quanto a profissão que desejam seguir, possui uma série de dificuldades que tem
levado um contingente de jovens nas mesmas condições a terem suas vidas reduzidas a
subempregos na construção civil, trabalho exaustivo e descartável em grandes obras de
construção e reparos de rodovias e hidrelétricas, aventuras arriscadas nos garimpos ao longo
do Rio Madeira, semiescravidão em fazendas de gado, ou “empregados” do narcotráfico.
Portanto, os resultados a que se chegou nesta etapa da pesquisa, apontam para a
urgência da revisão de políticas públicas ligadas ao fomento da produção rural, mas também
para as políticas educacionais em curso na região. É necessário pensar uma política
estruturada, que não responsabilize as famílias e os jovens pela sucessão na agricultura
familiar. Um destas é sem sombra de dúvidas a Reforma Agrária.
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RESUMO. Esta proposta intenciona apresentar os resultados técnico-científicos relativos ao
projeto K-Ágora, desenvolvido através da parceria entre o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a
empresa CONEXUM - Sistemas Computacionais Inteligentes, a partir da Chamada CNPqSETEC/MEC N º 17/2014, para apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de
Extensão Tecnológica. Desse modo, serão expostos a concepção e os métodos que sustentam
o K-Ágora, um artefato geotecnológico que possibilita o intercâmbio de conteúdo cartográfico
entre diferentes programas com suporte ao formato Keyhole Markup Language (KML). Nesse
sentido, temos uma ferramenta potencial a (re/des)construção do cotidiano dos alunos, que
pode possibilitar a (re)imaginação, (re)significação e (re)dimensionamento do entendimento
de Espaço, através da simulação da construção de uma cidade, valorizando os aspectos que a
criança considera significativos à sua vida, a partir do uso da Metodologia Colaborativa
Aplicada e dos métodos PDCA e PDSII.
Palavras–chave: Educação, Geotecnologias, Mapas.
K-ÁGORA BEYOND BITS AND BYTES: FROM UNDERSTANDING OF SPACE TO
LITERACY OF THE CITY WITH PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
OF THE CITY OF SALVADOR/BAHIA
ABSTRACT: This proposal intends to present the technical and scientific results of the KAgora project, developed through a partnership between the Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) and
CONEXUM - Sistemas Computacionais Inteligentes company, from call notice CNPqSETEC / MEC No. 17/2014, to support Cooperative Projects of Applied Research and
Technology Extension. Thus will be exposed the design and methods that support the Kagora, a geotecnological artifact that enables the exchange of cartographic content between
different software that support the Keyhole Markup Language (KML). In this sense, we have
a potential tool to (re/de)construction of the daily lives of students, which can enable
(re)imagination and (re)significance of the understanding of space, by simulating the
construction of a city, highlighting the aspects that the child considers significant to his/her
life, from the use of Applied Collaborative Methodology and PDCA and PDSII methods.
KEYWORDS: Education, Geotechnology, Maps.
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INTRODUÇÃO
O entendimento de Espaço93 alicerçado exclusivamente pelos mapas, torna-se frágil ou
mesmo insustentável, independentemente da abordagem classificatória94. Esta argumentação
encontra sustentação na premissa de que o Espaço é mediado, essencialmente, pelas relações
humanas. Sendo assim, existe uma limitação das cartas geográficas em conter a pluralidade de
dimensões que estão presentes no meio, destacando-se a dinâmica do cotidiano, vivenciada e
percebida pelos sujeitos que ali habitam, por consequência, perpassando por inúmeras
instâncias, a exemplo da social, política, econômica, cultural, técnica, simbólica, de poder,
entre outras.
Em consonância a argumentação delineada, temos Francischett (2004, p. 124)
afirmando que “a maioria dos professores que trabalha com o ensino, concebem a Cartografia
como a técnica de representar e ler mapas, desvinculada do contexto da Geografia”. Desse
modo, é possível cogitar a existência de uma desvinculação entre o universo cartográfico e as
dinâmicas socioespaciais, por parte de professores e alunos. Ou seja, existe um hiato entre o
que é estabelecido nas cartas geográficas e o que vigora no locus. Essa lacuna reverbera na
impossibilidade em se estabelecer uma relação de pertencimento, quando da aproximação do
indivíduo com os mapas.
Segundo Schäffer (2003), ainda temos instituições de ensino (públicas e privadas)
regidas exclusivamente pelo livro didático, alicerçada pela voz do professor e na passividade
do aluno. Neste cenário, identifica-se que elementos com potencial didático-pedagógico, a
exemplo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), são desconsideradas em sala
de aula, devido a inexistência de infraestrutura na escola e/ou desconhecimento do professor
em como utilizar estas tecnologias. Desse modo, pensar a Cartografia amparada por tais
tecnologias, em especial, as Geotecnologias95, pode potencializar o processo formativo dos
sujeitos, vez que, em certa medida, é possível simular os elementos e as relações cotidianas do
Espaço.
Ante ao desafio exposto, conceber estratégias metodológicas criativas e/ou
alternativas, torna-se de extrema relevância, objetivando auxiliar os alunos sobre a
93

Neste trabalho, a expressão “espaço geográfico” ou a inicial em maiúsculo da palavra Espaço estão
alicerçadas na perspectiva de Santos (2006; 2008) e, referem-se ao “lugar” dos diferentes sujeitos.
94
Os mapas são classificados em físicos (geomorfológicos, climáticos, hidrográfico, biogeográfico) e humanos
(político, econômico, demográfico, histórico e rodoviário). Este último, apesar da proximidade social, não
consegue abarcar as relações do cotidiano dos sujeitos.
95
O conceito em questão encontra-se amparado na aproximação de uma perspectiva tecnicista (ROSA, 2005;
CÂMARA et al., 2004) e, avança para além, no sentido de extrapolar o viés instrumental, ampliando
conceitualmente e demonstrando as possibilidades criativas. (BRITO; HETKOWSKI, 2010).
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compreensão do Espaço. Essa "construção" caminha por um processo de letramento das
tecnologias existentes para o entendimento do espaço geográfico. Assim, as Geotecnologias
são uma possibilidade que poderiam despertar o interesse, o desejo e que potencialmente
expandisse a compreensão sobre o Espaço dos educandos. Nessa perspectiva, articular noções
cartográficas e a compreensão das dinâmicas socioespaciais pelos sujeitos no K-Ágora96, pode
oportunizar o processo formativo para professores e alunos nesse contexto.
A concepção do Projeto K-Ágora originou-se da elaboração e submissão à chamada
CNPq-SETEC/MEC Nº 17/2014, para apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e
de Extensão Tecnológica. De maneira resumida, a pesquisa foi motivada pela necessidade de
desenvolver um artefato geotecnológico, como uma possibilidade na mediação do
entendimento de Espaço, junto aos alunos e professores, da rede pública de ensino, que
proporcione a estes sujeitos, habilidades cognitivas vinculadas ao espaço urbano vivido.
Após o preâmbulo iniciado, introduziremos uma breve prospecção de trabalhos
correlatos, na utilização de soluções computacionais e geotecnológicas para mediar o ensino
de conceitos de geografia e cartografia. Desse modo, temos Da Silva e Carneiro (2012), que
argumentam o potencial adaptativo das geotecnologias como recurso didático, por meio do
uso de imagens via satélite para reflexão dos alunos em questões de degradação ambiental. A
importância da inserção destas tecnologias em encontros formativos pode ser identificada em
Martins, Seabra e Carvalho (2013), com a elaboração e execução de exercícios práticos
construídos, a partir do uso de imagens de satélite do Google Earth, em uma turma do sexto
ano do Ensino Fundamental II.
Em continuidade ao percurso delineados, tem-se Pereira e Teixeira (2011), que
trabalham noções e conceitos de relevo com o auxílio de visualizações na ferramenta Google
Earth. Oliveira, Nascimento e Filho (2013), trazem a utilização pelos os alunos da ferramenta
Google Maps na demarcação dos pontos de maior degradação no distrito de Ponta da Serra CE. O aplicativo Geomóvel (MARÇAL et al, 2013), utiliza anotações georeferenciadas e o
padrão KML permitindo interoperar com mapas e marcações.
Assim como os trabalhos supracitados, este também se sustenta em artefatos
geotecnológicos com o objetivo de reconhecimento e mapeamento. Ressalta-se, que o
diferencial dessa pesquisa, se alicerça na construção coletiva, a partir dos desejos/interesses
das crianças e materializados no K-Ágora, como os tipos de construções, ícones, interfaces,
96

Ágora é um termo grego, que significa "reunião de qualquer natureza". Neste caso, entendido como um
"espaço" de compartilhamento entre professores e alunos, que extrapola os símbolos, cores e linhas dos
mapas, agregando o desejo, vivência e as experiências sobre o seu bairro e a sua cidade.
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usabilidade entre outros. Além disso, o artefato possibilita, em certa medida, a simulação da
construção de uma localidade, com foco nas dinâmicas socioespaciais e na relação de
pertencimento do aluno, trazendo mapas que explorem o bairro onde estudam e/ou vivem,
valorizando o conhecimento cartográfico a partir do reconhecimento de paisagens importante
para eles, potencializando o engajamento dos estudantes através da utilização de mapas, onde
seja possível perceber a relação direta com o seu cotidiano.
Sendo assim, a pesquisa em questão tem os seguintes objetivos: desenvolver um artefato
geotecnológico aderente aos padrões do Open Geospatial Concortium (OGC97) na conversão
de mapas e na especificação Keyhole Markup Language (KML98); expandir o universo e
suprimir/minimizar as lacunas do jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias (REZENDE,
2015); além de explorar o K-Ágora como elemento mediador de aprendizagem entre alunos e
professores, na rede pública de ensino, do entendimento de Espaço e das relações que
perpassam por ele.
K-ÁGORA: DOS PROCESSOS FORMATIVOS AOS BITS E BYTES
A Metodologia Colaborativa Aplicada alicerça as ações do Projeto K-Ágora, sendo esta,
definida pelo grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC99) como:
Colaborativa, por fomentar pesquisas de forma propositalmente coletiva, onde um conjunto
de indivíduos possui a intencionalidade de interferir e sofrer interferência no/do coletivo;
Aplicada, por gerar conhecimentos para aplicação e intervenção prática dirigida à solução de
problemas/objetivos específicos, que evoluem os sujeitos do saber e do fazer.
A produção colaborativa de insumos técnicos/conceituais com/entre os alunos, deu-se
desde os momentos iniciais das práticas do Projeto K-Ágora, sendo estes, personificados em
sala de aula, por meio dos encontros formativos (que se utilizam de instrumentos como
mapas, geotecnologias, desenhos, jogos digitais/tabuleiros, entre outros). A título de
exemplificação, pode-se citar a indicação de elementos do espaço geográfico, presentes no
cotidiano das crianças (posto de saúde, delegacia de polícia, supermercado etc.). Essa inserção
possibilitou conceber e desenvolver o K-Ágora, a partir dos desejos e necessidades
vivenciadas pelos sujeitos, que, posteriormente, foram materializados nos desenhos das
construções, ícones, funcionalidades, entre outros, conforme exibido na Figura 1.
Organização internacional composta por mais de 280 instituições, governamentais, comerciais e acadêmicas,
que visam o desenvolvimento e implementação de padrões relativos a conteúdos e informações geoespaciais.
98
Linguagem de marcação para visualização de informações geográficas, a exemplo de mapas e imagens.
99
O grupo discute e propõe ações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão nos diversos níveis de formação, a
respeito do entendimento de Espaço mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação.
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Figura 1 - Participação dos alunos nos encontros formativos. EMAFR, 2015.

Esse caminhar metodológico, tem início nas proposições (imaginação, desejo e real) dos
pesquisadores e dos alunos do Projeto K-Ágora até resultar nos artefatos referenciados
anteriormente, mediante a constituição de um processo sistêmico (composto por equipes
multirreferencias), cíclico (Escola - Universidade e vice-versa) e complementar (colaborativo,
nas des/re/construções dos pesquisadores/alunos que operam diretamente no objeto em
questão). Sendo assim, temos a Escola, representada pelos alunos (diretamente), e a
Universidade, personificada em seus pesquisadores, que se articulam como "agentes ativos"
na materialização do K-Ágora. Melhor dizendo, ambos contribuem com informações que
influenciam a gênese do problema, neste caso, o entendimento de Espaço, sendo a coleta dos
dados operada, diretamente, no cotidiano dos partícipes. A dinâmica em questão é
representada na Figura 2. É justamente, em meio a essa sinergia que as informações da Escola
fluem para a Universidade (Pesquisadores do Projeto), sendo consideradas como insumos
conceituais. Posteriormente, dar-se-á o retorno à sala de aula, que se materializa através de
processos tecnológicos, sempre mediado por uma constante autocrítica dos participantes,
retroalimentando a pesquisa.

Figura 2 - Fluxo das informações do Projeto K-Ágora. UNEB, 2015
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O movimento instituído no Projeto K-Ágora auxilia a realimentação dos requisitos e a
sua verificação. No entanto, o desenvolvimento técnico (bits e bytes) referente ao artefato
geotecnológico K-Ágora, dar-se-á pela adaptação de um conjunto de métodos: ciclo PDCA
(Plan, Do, Check, Act) e o Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo Incremental
(PDSII). A opção pelos métodos referenciados anteriormente, deu-se pela proximidade da
equipe técnica (informatas) que faz parte do Projeto K-Ágora. É importante ressaltar que, em
virtude das peculiaridades da pesquisa, alguns formalismos (regras e diretrizes) de ambos os
métodos foram suprimidos ou alteradas, no intento de alcançar os objetivos propostos. A
personalização em questão, pensada a partir da união dos métodos PDCA e PDSII, encontrase representada na Figura 3.

Figura 3 - Fluxo das informações relacionadas ao desenvolvimento do K-Ágora. UNEB, 2015

A junção dos métodos PDCA e PDSII, objetivou a implementação do K-Ágora,
especialmente pela flexibilidade e foco na qualidade do produto final. Desse modo, o PDCA
foi utilizado para controlar o projeto de desenvolvimento em sua totalidade, partindo dos
requisitos obtidos nas oficinas formativas até a materialização do artefato geotecnológico
supracitado. No que tange ao PDSII (Concepção, Elaboração, Construção e Transição), sua
articulação ocorreu na etapa chamada de Execução (PDCA), utilizada prioritariamente, para o
gerenciamento das características técnicas (bits e bytes) relacionados ao K-Ágora.
Ao término das fases, de planejamento com a realização das oficinas formativas e de
execução, através do suporte do PDSII, têm-se na fase de verificação, a materialização das
análises dos pesquisadores, no que tange as inúmeras práticas/atividades realizadas nas
oficinas formativas, em conjunto com/entre os alunos. A título de exemplificação, pode-se
referenciar desde a escolha dos elementos (prédio de luxo, farmácia, igrejas entre outros) do
espaço geográfico até os testes das funcionalidades produzidas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No intento de apresentar os resultados do K-Ágora, com vistas a subsidiar os avanços
alcançados no projeto, tornou-se necessário apresentá-lo em dois contextos distintos e
complementares. O primeiro, refere-se aos objetivos previstos na chamada CNPqSETEC/MEC Nº 17/2014, para apoio a Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de
Extensão Tecnológica. O segundo, que extrapola o viés tecnicista, fortemente arraigado no
contexto anterior, indo ao encontro do K-Ágora como alicerce ao desenvolvimento de
pesquisas, em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado).
No que tange ao primeiro contexto, que aborda as questões predominantemente
técnicas, ou seja, a materialização dos bits e bits, tem-se os resultados técnicos parcialmente
divulgados, em um evento de relevância acadêmica na área de Informática na Educação
(SILVA et al, 2016). Sendo assim, por meio da Figura 4, faremos um breve relato do conjunto
de funcionalidades presentes no artefato geotecnológico K-Ágora.

Figura 4 - Elementos e interface do K-Ágora100. IF Baiano, 2016

Na Figura 4, podem ser visualizados alguns dos elementos e telas que compõem o
artefato. As opções Explorar e Carregar Mapa (item 1 da Figura 4), permitem a criação de um
mapa, a partir de qualquer endereço de nosso planeta, ou o upload de um mapa gerado e
modificado em outras aplicações com suporte a KML. No item 2 da Figura 4, podemos
visualizar a interface para edição e experimentação dos mapas, onde os alunos podem
explorar e modificar os mapas, por meio da inserção de novas construções, sendo estas,
100

Disponível em: <https://kimera4.websiteseguro.com/kagora/>. Acesso em: 20 setembro 2016.
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divididas em 05 categorias (item 3 da Figura 4): comércio, educação, habitações,
infraestrutura e lazer.
Ademais, tem-se as funcionalidades para operações geoespaciais (item 4 da Figura 4):
medir área, medir distâncias, retornar coordenadas geográficas e calcular rota. Estas, por sua
vez, permitem avançar na manipulação das construções e possibilitam a exploração de
conteúdos referentes à cartografia e geometria plana, oportunizando a criação de atividades
dirigidas, acerca do entendimento do espaço geográfico.
Para além das linhas de código, que materializam o K-Ágora, tem-se o segundo
contexto, no qual se articulam as pesquisas em nível de mestrado. A primeira (estágio
avançado), relacionada a investigação sobre o potencial das Geotecnologias, em particular o
K-Ágora, como possibilidade da (re/des)construção do cotidiano dos alunos, que pode
oportunizar a (re)imaginação, (re)significação e (re)dimensionamento do entendimento de
Espaço, através da simulação da construção de uma cidade, valorizando os aspectos que a
criança considera significativos à sua vida.
Os resultados preliminares, indicam que a partir das opções Explorar e Carregar Mapa,
os alunos podem explorar e editar os mapas de forma livre, permitindo a (re)imaginação,
(re)significação e (re) dimensionamento da compreensão de Espaço, por meio da inserção,
translação e alteração dos nomes das edificações (prédios, casas, lojas, etc). Além disso,
percebeu-se o maior envolvimento quando a temática estava relacionada ao desejo, ou seja, a
materialização no mapa de elementos inexistentes no contexto dos sujeitos. Alguns alunos
externaram a sensação de controle e empoderamento, oportunizado pela possibilidade de
(re)construir o seu próprio bairro. Neste processo de (re)imaginação, algumas construções
estiverem presentes na maioria dos mapas, desvelando um anseio por parte dos alunos, por
espaços de lazer (praia, o estádio de futebol, a biblioteca, o zoológico e a sorveteria) no
bairro onde residem.
Em continuidade aos avanços do Projeto, na perspectiva de acomodar/alicerçar
trabalhos em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado), tem-se a segunda pesquisa,
ainda em estágio inicial. No trabalho em questão, investiga-se como as Geotecnologias, em
particular o K-Ágora, pode contribuir para as práticas de letramento, explorando a realidade
citadina dos alunos, através da interação com os mapas, neste caso, da cidade de
Salvador/Bahia.
Sendo assim, no intento de explorar o uso e as práticas sociais da escrita e leitura,
entremeadas ao entendimento de Espaço e as dinâmicas socioespaciais, por meio das
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Geotecnologias, foi adicionado ao K-Ágora, a funcionalidade "Cartas Voadoras". De maneira
resumida, essa opção intenciona motivar os alunos a externarem, por meio da escrita, suas
experiências e o que acham significativos a sua vida em relação aos mapas e espaços
explorados no artefato. Sendo assim, ao término da construção textual, esta será encaminhada
ao professor. De posse das informações, será possível proceder a intervenção individual (na
própria carta do aluno) ou enviar um comunicado (em forma de carta) a todos que estiverem
on-line, funcionando como uma ferramenta bidirecional de orientação e comunicação. Cabe
ressaltar, que as atividades de letramento serão contextualizadas, por meio do espaçogeográfico, sendo materializadas através do mapa, visando aproximar os alunos de práticas
sociais com elementos do seu cotidiano, sua cidade, seu bairro, sua rua.
CONCLUSÕES
A partir da chamada CNPq-SETEC/MEC Nº 17/2014, materializou-se uma
possibilidade geotecnológica para o entendimento de Espaço, junto aos alunos do Ensino
Fundamental I. Ademais, despertou o interesse e o desejo de outros pesquisadores, em nível
de mestrado, em desenvolver as respectivas pesquisas, alicerçadas no K-Ágora.
Não obstante aos avanços alcançados, cabe destacar o principal problema enfrentado
pelo projeto. A inexistência de uma infraestrutura tecnológica (laboratório com computadores
e acesso à internet) mínima nas escolas públicas da cidade de Salvador/Bahia. A condição em
questão, limita a ação do Projeto em determinadas comunidades, ou mesmo, torna o
movimento cíclico e sistêmico, de feedback (retorno) aos alunos/professores, um processo
caótico e penoso. A título de exemplificação, cito a dinâmica dos testes efetuados com os
alunos da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha. Em virtude da ausência de um
laboratório de informática, foi necessário deslocar um grupo de 30 crianças de 8 a 12 anos, a
Universidade do Estado da Bahia, para que o movimento instituído entre escola-universidade
(vice e versa) não fosse comprometido.
Para além das discussões postas nesse trabalho, vislumbra-se uma terceira pesquisa em
nível de pós-graduação. Apesar de incipiente, intenciona-se no médio prazo, explorar a área
de Inteligência Artificial, articulada ao contexto dos elementos do espaço-geográfico. De
maneira simplificada, através de um mecanismo similar ao chat, os alunos questionarão ao
"Agente Inteligente" sobre temáticas relacionadas as dinâmicas socioespaciais, este por sua
vez, realizará o processamento e a respectiva comunicação/interação com aluno, agregando
uma forma alternativa de tutoria.
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RESUMO: O campo da pesquisa da física está contando cada vez mais com a contribuição
das perspectivas teóricas que analisam aspectos diferenciados para as questões relacionadas
ao ensino e a aprendizagem de física. Neste contexto o presente trabalho visa analisar de que
forma as aulas experimentais de física contribuem para a construção de um conhecimento
critico, amplo e investigativo do ensino de física na turma do VI período do curso superior de
licenciatura em física, localizado no município de São João dos Patos-Ma. Na metodologia,
aplicou-se uma sequência didática desenvolvida em três etapas constituídas por elaboração de
cronograma de atividades a serem cumpridas ao decorrer do trabalho dentre elas; revisão
bibliográfica dos referenciais adotados; observou-se as aulas experimentais no laboratório de
física, analisando como os alunos se comportavam e de que forma as aulas práticas
influenciariam na formação de um conhecimento investigativo associando a teoria com a
prática. A pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa, cuja coleta de dados deu-se por
observação participante. Pretende-se analisar de que forma as aulas de física experimental
podem contribuir para uma melhor absorção dos conteúdos estudados em sala de aula. E mais,
que se percebam a importância do laboratório como elemento questionador no ensino das
ciências, em destaque no ensino de física que ainda está aprisionado ao formalismo
matemático, onde o processo de ensino-aprendizagem se dá com memorizações de fórmulas e
teorias, esquecendo o valor da prática. Destaca-se a importância dessa pesquisa por
possibilitar a discussão entre a física produzida por uma sociedade ainda com traços
tradicionais e um novo olhar para o ensino de física através da prática experimental.
Palavras–chave: Laboratório. Aulas experimentais de física. Ensino de física.

LABORATORY: NEW PERSPECTIVES FOR PHYSICS TEACHING
ABSTRACT: The field of physics research is relying increasingly on the contribution of
theoretical perspectives that examine different aspects of the issues related to the teaching and
learning of physics. In this context, the present study aims to examine how the physics
experimental classes contribute to the construction of a critical knowledge, broad and
investigative physics teaching in the class of the sixth period of higher degree course in
physics, located in São João Patos-Ma. In the methodology, we applied a didactic sequence
developed in three stages consist of preparation of schedule of activities to be accomplished
the course of work among them; literature review of the adopted benchmarks; observed
experimental classes in physics laboratory, analyzing how students behave and how the
influence practical classes in the formation of an investigative knowledge linking theory with
practice. The research can be characterized as qualitative, which data collection was made by
participant observation. It is intended to analyze how the experimental physics classes can
contribute to a better absorption of the contents studied in the classroom. Moreover, that
realize the importance of the laboratory as questing element in science education, highlighted
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in physical education who is still imprisoned the mathematical formalism, where the teachinglearning process is with memorizing formulas and theories, forgetting of practical value. It
highlights the importance of this research to allow discussion between physics produced by a
society still with traditional features and a new look at the physics teaching through
experimental practice.
Keywords: Laboratory. Physics experimental classes. Physics teaching.
1. INTRODUÇÃO
O ensino de física atualmente vem sendo praticado de forma rigorosa, sem
contextualização, muitas vezes o professor está somente preocupado em cumprir a ementa e
não se preocupa em melhorar e diversificar a sua metodologia, isso faz com que a cada dia
mais os alunos tenham dificuldade em aprender física. Nesta perspectiva o presente trabalho
visa investigar de que modo as aulas no laboratório de física atuam no processo de ensinoaprendizagem.
Para Brodin (1978, p.10), laboratório (...)é o elo que falta entre o mundo abstrato dos
pensamentos e ideias e o mundo concreto das realidades físicas. O papel do laboratório é,
portanto, o de conectar dois mundos, o da teoria e o da prática. É possível identificar que o
laboratório é um espaço no qual é admissível atribuir significados e aprimorar o
conhecimento teórico.
(...) O experimento didático é uma ferramenta auxiliar do professor para direcionar
seus alunos à construção de ideias, preparando-os para entender ou formular
hipóteses sobre um determinado fenômeno. Pode ser empregado ora como um
experimento avaliador, para verificar o que o aluno assimilou de uma aula teórica,
ora como um experimento investigativo, introduzindo os saberes da física por meio
de investigação científica pautada numa proposta. Nesta aplicação, o professor
propõe uma atividade de laboratório que permita ao aluno obter certo
desenvolvimento intelectual. (CUSTÒDIO, 2011, p. 4)

“O experimento tem papel central no ensino de ciência” (MILLAR, 1987, p. 109),
pois entendemos que “a característica da ciência escolar que mais a diferencia de outras
matérias do currículo é que as aulas de ciências ocorrendo em laboratório os alunos conduzem
investigações práticas e demonstrações” (MILLAR, 1991, p.43). O laboratório didático
transforma-se em um instrumento que oferece objetos concretos de mediação entre a realidade
e teorias científicas, permitindo uma participação ativa do aluno em situação de investigação
real, instiga o aluno ao desafio, baseando em hipóteses teóricas para a resolução de problema
cientifico.
É importante frisar que muitos professores ainda não sabem usar adequadamente o
laboratório de física e muito menos quais suas funções metodológicas na aplicação dos
assuntos abordados em sala de aula. Isso muitas vezes pode ser resultado de uma sociedade
Artigos

Ciências Humanas

13905

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

que ainda está presa no modelo tradicional de ensino, onde o ensino da física é tratado só com
teorias e cálculos, esquecendo o valor da associação de teoria com a pratica.
A maneira como o professor de física expõe o conteúdo dentro de sala de aula pode
influenciar no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Soussan (2003, p.29), no decorrer
de sua formação, confrontados com um ensino do tipo experimental a ser ministrado na sala
de aula, os professores formulam-se e expõem, paulatinamente, problemas de ordem didática.
Na visão de Haydt (2006, p.57), “O educador na sua relação com o educando estimula
e ativa o interesse do aluno e orienta o seu esforço individual para aprender”. Por este motivo
os cursos de licenciatura em física têm investido bastante nas aulas experimentais de física,
porque as práticas experimentais e a participação coletiva dos alunos contribuem na
construção do pensamento investigativo. Com isso tanto o professor quanto o aluno, terão um
bom aproveitamento da disciplina ministrada.
É importante frisar que todo professor tem metodologias diferentes, envolvendo
diferentes tendências pedagógicas, assim influenciando no seu perfil como educador. Isso se
dá pelo percurso formativo do educador ainda na graduação, sua jornada acadêmica e as
correntes teóricas e metodológicas que segue irão definir sua identidade docente, que será
refletiva na sua prática educacional. Para Libâneo (2013, p.169), (...) Os métodos não tem
vida independentemente dos objetivos e conteúdos, assim como a assimilação dos conteúdos
depende tanto dos métodos de ensino como dos de aprendizagem”.
De modo geral, nota-se que na prática experimental de física, ao decorrer dos
experimentos executados em laboratório, necessita associar os objetivos dos experimentos,
com os conteúdos programáticos estudados em sala de aula, para desenvolver uma
metodologia coerente e mais apropriada, assim chegando a resultados mais seguros. Entre
outras palavras, o professor necessita da associação de objetivos-conteúdos-métodos para um
melhor aproveitamento do experimento feito pelos alunos em laboratório.
É importante destacar que boas atividades experimentais se fundamentam na solução
de problemas, envolvendo questões da realidade dos alunos, que possam ser
submetidas a conflitos cognitivos. Desta forma, o ensino de Ciências, integrando
teoria e prática, poderá proporcionar uma visão das ciências como uma atividade
complexa, construída socialmente, em que não existe um método universal para
solução de todos os problemas, mas uma atividade dinâmica, interativa, uma
constante interação de pensamento e ação. (ROSITO 2003, p.208)

Os experimentos realizados permitem ao aluno o desenvolvimento, alcançando
objetivos como a linguagem, habilidades, a atenção e a inteligência. Entre outras palavras,
ajuda a ampliar os conhecimentos adquiridos em aulas de física teórica.
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O educador de física precisa planejar bem as aulas experimentais para que os
experimentos seja suporte eficiente no processo do ensino e aprendizagem. Independente da
forma que é entendido, o experimento no ensino da física, deve ser utilizado pelo educador de
maneira programada, planejada para que seja associado o prazer e a curiosidade com a
aprendizagem.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no laboratório de Física do Instituto Federal do Maranhão,
localizado na cidade de São João dos Patos-Maranhão, na turma do VI período de
Licenciatura em Física, dividindo-se em de três etapas. Na primeira, elaborou-se um
cronograma de atividades a serem cumpridas ao decorrer da pesquisa, dentre elas: Textos a
serem lidos e matérias para serem pesquisados. Na segunda, houve a revisão bibliográfica dos
referenciais adotados, foram lidos artigos e textos dissertativos. Na última etapa, observou-se
as aulas experimentais no laboratório de física, ministradas pelo professor Fabio Alencar,
analisando como os alunos se comportavam e de que forma as aulas práticas influenciariam
na formação de um conhecimento investigativo associando a teoria com a prática.
Por entendermos que a pesquisa representa um processo, usou-se uma abordagem
qualitativa, que de acordo com os estudos de Luke e André (1986, p. 13), “envolve a obtenção
de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada,
enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em relatar as perspectivas dos
participantes.
A abordagem metodológica que utilizamos foi o estudo de caso que se constitui numa
estratégia de pesquisa, que considera os dados existentes, com a intenção de investiga-los em
profundidade; modalidade qualitativa, em que o principal alvo de estudo pode ser uma pessoa,
um grupo, uma escola ou comunidade. “O estudo de caso consiste na observação detalhada de
um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento
específico”. (BOGDAN e BIKLEN,1994, p. 48).
Um fato importante do estudo de caso está na qualidade de analise em profundidade do
evento estudado. Uma das principais vantagens no estudo de caso é um aprofundamento no
conhecimento das variáveis que interferem num determinado evento e permite uma maior
criatividade do pesquisador, ao ocorrer um imprevisto pode mudar os instrumentos de coleta
de informações.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De fato os resultados obtidos apontam que no ambiente escolar, as aulas experimentais
de física atuam como facilitadoras no processo de ensino de física pelo fato de associar a parte
teórica com a prática, assim confrontando a física utilizada pelos físicos, que tem como
características a utilização de teoremas e demonstrações. Além disso, ao associarem a teoria
com a prática, os alunos adquiriram uma visão mais ampla e complexa do que é o ensino de
física e quais as estratégias metodológicas para sair um pouco do tradicionalismo e fortalecer
o conhecimento epistemológico com o uso de experimentos de física.
É importante frisar que os alunos apresentaram grande interesse pelas aulas
experimentais. No entanto, ainda é uma situação nova que os assusta, devido ainda estarem
aprisionados ao modelo tradicional de ensino de física, onde há uma grande predominância do
formalismo matemático. Outro aspecto admirável é o desempenho dos graduandos na
montagem e na explicação dos experimentos.
Um segundo ponto investigado neste trabalho diz respeito aos objetivos das aulas
experimentais. Sabe-se que as atividades experimentais desenvolvidas nas aulas práticas
enfatizam o momento das discussões dos resultados encontrados pelos alunos e, sobretudo, à
confrontação desses com os teóricos. Analisou-se que a priori em alguns momentos, o
professor juntamente com os alunos relembravam o trabalho desenvolvido, discutiam os
resultados e refletiam sobre a diferença entre os fenômenos discutidos nos livros-textos e os
demonstrados no laboratório.
Os alunos dialogavam as teorias com o professor e quando chegavam à alguma
conclusão, associavam a teoria com a prática. Como se percebe a metodologia utilizada pelo
professor, foi coerente com os objetivos das aulas e com os conteúdos programáticos, pois
observou-se que os alunos conseguiram alcançar um conhecimento epistemológico dos
assuntos desenvolvidos nas aulas experimentais, que lhes ajudarão futuramente na prática
como docentes.
De acordo com as análises feitas ao decorrer das aulas, ficou evidente, que o uso dos
experimentos no ensino da física são de suma importância para a obtenção de uma
participação ativa do aluno em situações que envolvam a realidade do mesmo. No
experimento os estudantes, aprendem a ação prática e fenomenológica do que se aplica
teoricamente na física. Além disso, o estudo coletivo fortalece mais ainda no processo de
aprendizagem.
Artigos

Ciências Humanas

13908

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

4. CONCLUSÕES
Desenvolver esta pesquisa na turma do VI período do curso superior de Licenciatura
Plena em Física representa uma oportunidade de despertar o censo crítico, bem como a
valorização do ensino de física usando o laboratório como uma das peças principais para a
quebra de dogmas que existem na sociedade sobre o ensino de física.
No que se refere à pesquisa é notório a importância do estudo em aulas experimentais
de física por possibilitar uma visão mais ampla de como usar o laboratório de física de
maneira adequada incentivando ao aluno a investigar e criar situações práticas transformando
o conhecimento empírico em um conhecimento cientifico e associando a teoria abordada com
a prática a ser exercida. Com isso, o aluno percebera que a física não é só teoria e cálculos,
mas que também pode-se adquirir de forma mais pratica o conhecimento e o pensamento
investigativo das coisas.
Portanto, o uso do laboratório é essencial para ampliar o conhecimento adquirido nas
aulas teóricas de forma prática e prazerosa, criando situações em que o discente de física
perceba que a física é muito mais que teorias e cálculos. Além disso, a prática experimental
ajuda na aquisição de estratégias para um melhor desempenho dos docentes no ensino de
física, assim saindo um pouco do formalismo matemático.
5. AGRADECIMENTOS
Agradeço a primeiramente a Deus por me abençoar em cada etapa do meu artigo,
dando-me saúde, coragem e sabedoria para assim alcançar mais uma vitória em minha vida
como acadêmico.
Agradeço a minha família em especial meus pais, aos meus avós e aos meus irmãos que
por estarem sempre ao meu lado me apoiando.
Agradeço ao meu professor de Física Experimental, por ter me auxiliado e me
proporcionado um momento sublime e inesquecível.
Enfim, agradeço aqueles que contribuíram diretamente e indiretamente na elaboração
deste artigo.
6. REFERÊNCIAS
BOAN, R.; BIKLEN, S. - Características da investigação qualitativa. In: Investigação
qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, p. 4751, 1994.

Artigos

Ciências Humanas

13909

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

BRODIN, G. The role of the laboratory in the education of industrial physicists and
electrical engineers. [S.I.: S.n.] 1978.
CUSTÓDIO, Marcos Everton Silva. A construção do conhecimento no ensino de física
através de múltiplas linguagens: uma proposta metodológica. In: ATAS - Seminário
Ensinar com Pesquisa (Ensinar, Pesquisar e Aprender) - ANO IV. São Paulo, p. 2-6, 2011.
HAYDT, Célia Regina. Curso de didática geral. 8d. São Paulo: Ática, 2006.
LIBÂNEO, Jose Carlos. Didática.2.ed. São Paulo: Cortez, 2013.
LUDKE, M.: ANDRE, M. E.D.A. Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. São
Paulo: Epu, 1986.
MILLAR. B. A means to end: the role of process in science education. In WOOLNOUGH,
B Practical Science-The role and reality of practical work in Scholl science. Open University
Press, Celtic Court, Buckingham, p. 43-52, 1991.
MILLAR, B. Towards a role for experiment in the science teaching laboratoring Studies
in science Education. V 14, p. 109-118, 1987.
MOREIRA, M. A.; LEVANDOWSKI, C. E. Diferentes abordagens ao ensino de
laboratório. Porto Alegre: Ed. da Universidade, Ufrgs, 1983.
ROSITO, Berenice Alvares. O ensino de Ciências e a experimentação. In: MORAES,
Roque. Construtivismo e ensino de ciências: reflexões epistemológicas. 3.ed. Porto Alegre,
Ed. EDIPUCRS, p.195-208, 2008.

Artigos

Ciências Humanas

13910

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

LEITURAS DE SIGNOS A PARTIR DA CAPA DE REVISTA DE
GRANDE CIRCULAÇÃO: ANÁLISE SEMIÓTICA DE EDIÇÃO DA
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo, à luz da semiótica peirceana (PEIRCE,
2008), e considerações de outros autores que se apropriaram de suas ideias (SANTAELLA,
1990. 2004, 2012; JOLY, 1999), analisar as interações sígnicas presentes na capa de uma
edição da revista Veja. Para tal foram utilizados elementos da análise semiótica, a partir da
compreensão dos signos visuais presentes na capa, bem como aspectos da análise textual ou
de conteúdo. Dessa forma, endossamos a compreensão de que a semiótica peirceana constituise em ferramenta útil que permite aprofundar a compreensão de conjuntos sígnicos em
suportes de mensagens de grande circulação. Em específico ao objeto analisado, concluímos
que a escolha e disposição de signos na capa é arbitrário e concorre a um propósito: direcionar
o processo de significação (semiose) do leitor para uma imagem negativa das personagens.
Palavras–chave: estudos da imagem; publicações ilustradas; semiótica peirceana

SIGNS OF READINGS FROM THE CIRCULATION OF GREAT
MAGAZINE COVER: EDITING SEMIOTICS ANALYSIS OF THE
MAGAZINE VEJA
ABSTRACT: This article aims, in the light of Peirce's semiotics (PEIRCE, 2008), and
considerations of other authors who have appropriated their ideas (Santaella, 1990, 2004,
2012; JOLY, 1999), analyze the present signical interactions on the cover an issue of the
magazine Veja. For this we used elements of semiotic analysis, from the understanding of the
visual signs present on the cover, as well as aspects of textual analysis or content. Thus, we
endorse the understanding that Peirce's semiotics constitutes a useful tool to deepen
understanding of signic sets in wide circulation media messages. In particular the object being
analyzed, we conclude that the choice and arrangement of signs on the cover is arbitrary and
is eligible for one purpose: to direct the process of signification (semiosis) the reader to a
negative image of the characters.
KEYWORDS: image studies; illustrated publications; Peirce’s semiotics
INTRODUÇÃO
A utilização, e consequente necessidade de compreensão de imagens, não é algo
contemporâneo. É algo que parece perpassar toda a história da humanidade, desde que os
signos passaram a pautar a vida em comunidade. O boom da era digital é o responsável pela
proliferação de signos visuais que nos rodeiam diariamente nas mais variadas situações
cotidianas, sejam em fotografias, vídeos ou ilustrações. A imagem, em especial, possui uma
gama de funções que permite suas mais diversas formas de manifestação, como as imagens
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estáticas e dinâmicas. Ao desempenhar funções cognitivas e emocionais, as imagens são
capazes de afetar os receptores, permitindo às mesmas a aquisição de caráter polissêmico.
Essa proliferação ininterrupta de signos visuais vem suscitando uma "necessidade de
que possamos lê-los, dialogar com eles em um nível mais profundo do que aquele que nasce
da mera convivência e familiaridade" (SANTAELLA, 2004, p. 14). A superficialidade no
entendimento das imagens é responsável por classificá-las como outra forma de expressão ou
arte, entregando ao extremo da subjetividade seus significados e possibilidades de leituras. Ou
seja, normalmente a imagem não é considerada a responsável por transmitir ideias complexas
ou conceitos por conta própria.
Portanto, o processo de alfabetização visual é uma ferramenta indispensável para
ultrapassar a leitura superficial da imagem, fornecendo a ela uma interpretação crítica. Aquela
consiste, segundo Mason et al. (2006) na habilidade de ler e compreender imagens de forma
semelhante a que lemos e compreendemos textos escritos. Assim, ela auxilia a descobrir
como essas imagens podem agir na transmissão e comunicação de mensagens, discutindo
sobre como ela é produzida e recepcionada – e, consequentemente, como seu sentido se
constrói.
Tendo isto em vista e, embasados nos estudos a cerca da semiótica proposta por
Charles Sanders Peirce (2008), o presente artigo tem como objetivo discutir e compreender as
interações sígnicas presentes na capa da Revista Veja, edição 2397, de 29 de Outubro de
2014, e de que forma elas são utilizadas na fixação de mensagens e conceitos. Antes, parecenos pertinente apresentar considerações sobre a lente teórica utilizada. Para tal, recorremos ao
olhar de importantes estudiosas da área, tal como Martine Joly (1999) e Lucia Santaella
(1990; 2004; 2012).
DISCUSSÃO TEÓRICA
A semiótica, fundada no século XX e elaborada pelo cientista-lógico-filósofo Charles
Peirce, apresenta-se como a ciência que se detêm ao estudo e compreensão dos signos
existentes no mundo, sendo estes seu ente fundamental enquanto ciência. Mas como definir o
signo? Para a semiótica peirceana, “um signo é algo que significa outra coisa para alguém,
devido a uma qualquer relação ou a qualquer título” (JOLY, 1999, p. 36), desta forma, “o
signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém que o interpreta” (PEIRCE, 2008). A
representação, entretanto, difere daquilo que representa e a interpretação dos signos precisam
ser feitas sob o escopo de um projeto.
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Sob o olhar peirceano, o signo é uma relação da tríade entre representamen, objeto e
interpretante, na medida em que, respectivamente, possui sua face visível (seja visual, verbal
etc), que representa aquilo ao qual se refere e suscita um significado para o observador.
Segundo Peirce, esta tríade é indispensável ao processo de raciocínio, visto que está ligada ao
modo como recepcionamos a mensagem e como é feita ou se faz o percurso semiótico
(semiose ou etapa de significação). Portanto, para ele, este processo perpassa por três
categorias fenomenológicas: a primeiridade, secundidade e terceiridade.
Acreditamos que o processo de análise de interações sígnicas, presentes em capas de
publicações ilustradas, ocorre consoante a esta lógica das três categorias fenomenológicas,
uma vez que captamos as primeiras impressões causadas ao observar o objeto (primeiridade),
depois distinguimos a parte do todo, tentando associar a algo concreto/externo (secundidade)
e por fim há a conexão das duas primeiras categorias, numa tentativa de interpretação
(terceiridade). Dessa forma, podemos interpretar os signos presentes na capa da edição da
revista Veja supracitada e entender de que forma elas são construídas, culminando em
possíveis ideias a serem transmitidas de acordo com o seu contexto de produção.
O signo, segundo a lógica peirceana, pode ser dividido em três tricotomias de acordo
com as relações entre signo, objeto e seu interpretante. Da relação do signo com o seu objeto,
existe a divisão entre ícone, índice e símbolo. O ícone é um signo cuja relação com o objeto é
dado pela similaridade de características qualitativas, tal como uma imagem ou diagrama. Sua
função é de captar os sentidos do receptor. O índice representa uma relação de concretude
com o objeto, como por exemplo, a nuvem escura que indica chuva. Já o símbolo, representa
uma relação arbitrária, convencionadas culturalmente com o seu objeto, como as palavras.
No caso da imagem, cabe salientar que não se trata de um signo puramente
homogêneo. Em seu limite estão contidos diferentes tipos de signos, entre icônicos, plásticos
e linguísticos, a título de exemplo. E “é a sua relação, a sua interação, que produz o sentido”
(JOLY, 1999, p. 42). Assim, considera-se que para obter uma análise eficaz da interação
sígnica contida na capa de uma publicação ilustrada – em nosso caso, tendo como suporte
uma revista -, é necessário que esta interação entre texto e imagem seja de complemento para
ambos, visto que “palavra e imagem é como cadeira e mesa: para estar à mesa necessitamos
das duas (JOLY, 1999, p. 135)”, apesar das características e limitações de cada.
CONTEXTUALIZANDO A CAPA DA REVISTA
Para Peirce, a compreensão do sistema sígnico implica considerar o seu contexto de
produção. Pois sem conhecer o “contexto sociocultural em que ele se situa, não se pode
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detectar as marcas que o contexto deixa na mensagem” (SANTAELLA, 2004, p. 6). Dessa
forma, é justificável apresentar o contexto político que permeia a publicação da capa desta
edição, evitando o olhar isolado sob o objeto de estudo.
Esta edição insere-se no contexto do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras
do mesmo ano de publicação. Neste, a eleição era disputada acirradamente pelos candidatos
Dilma Rousseff (representante do Partido dos Trabalhadores – PT) e Aécio Neves
(representante do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) e na véspera da votação
(que ocorreria em 26 de Outubro) o editorial da revista antecipa a publicação para o dia 23,
vindo à tona denúncias de esquemas de corrupção na empresa Petrobrás sob o conhecimento
da candidata do PT e do seu aliado político.
A CAPA
A capa é um dos elementos constituintes e introdutórios de uma revista. Ela tem a
função de “vitrine”, ou seja, é dela que parte o primeiro contato com o leitor. Ela reúne em
seu espaço um conjunto de signos verbais e não verbais a sua disposição para a construção de
mensagens atraentes a fim de causar impacto e manter o interesse do público. “Daí se
produzir uma capa com os atrativos de uma embalagem, e não apenas um julgamento de
importância jornalística” (VILAS BOAS, 1996, p. 72). Por serem passíveis de processos de
edição que serão consoantes à conotação que se quer firmar, as escolhas de elementos
sígnicos que comporão a capa também acompanharão esta intenção.
Contudo, espera-se uma posição de imparcialidade/seriedade vinda de uma revista de
grande circulação perante a propagação de uma informação sem juízo de gosto, por tratar-se
de um veículo formador de opiniões, propondo ao leitor tirar conclusões a partir do fato que
lhe é apresentado. Durante a construção semântica a partir da seleção de determinados signos,
transmitem-se informações por meio de palavras e percepções advindas da intenção daquele
que a constrói, o que pode trazer perspectivas tendenciosas, em função da não existência de
discursos isentos de ideologias.
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Figura 1. Capa da Revista Veja, edição 2397. Editora Abril, 2014.
A capa que serve como nosso objeto de estudo segue uma estrutura básica composta
de uma temática (corrupção na empresa estatal Petrobrás), um design (escolha de cores,
formas e imagens) e uma composição organizacional (disposição dos signos nos limites da
capa). Nela estão fotografias levemente escurecidas dos rostos em posição frontal de duas
figuras políticas pertencentes ao Partido dos Trabalhadores, tendo Dilma Rousseff à esquerda
e Luiz Inácio “Lula” da Silva à direita em expressões de seriedade. O fundo da imagem
encontra-se escurecido e uma faixa de cor preta separa ambos os personagens e toma parte do
rosto delas, num resultado do mesmo processo de escurecimento ocorrido no plano de fundo.
No centro da imagem, encontram-se três signos verbais. Na parte superior da faixa,
está a palavra “PETROLÃO”, em letras maiúsculas, fonte de tamanho médio e de coloração
vermelha. Abaixo, uma linha branca separa esta palavra do próximo conteúdo verbal. Em
seguida, em fonte de tamanho médio e cor branca, está a frase “O doleiro Alberto Youssef,
caixa do esquema de corrupção na Petrobrás, revelou à Polícia Federal e ao Ministério
Público, na terça-feira passada, que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das
tenebrosas transações na estatal”. Por último, abaixo da última frase, encontra-se o enunciado
“ELES SABIAM DE TUDO” em letras maiúsculas, fonte de tamanho grande e cor vermelha.
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ANÁLISE DOS SÍGNOS VERBAIS E NÃO VERBAIS
Ao observar a imagem, um dos primeiros aspectos que se ressalta é o qualitativo,
estimulado em um primeiro olhar e evidenciado pela cor. Acerca do processo de recepção
cromática, Guimarães (2000, pg. 19) explica:
A informação cromática quando é emitida ainda não constitui um signo. Ela deverá,
para isso, ser recebida pela nossa visão e atualizada pela percepção e interpretação
da sua materialidade [...] por códigos construídos por estruturas pré-existentes e por
sistemas informacionais hereditariamente transmitidos.

Desta forma, a materialidade é resultado da ativação de determinados conhecimentos de
mundo do receptor. É conhecendo esse processo de produção/recepção aliado ao
conhecimento do receptor que a informação faz-se conhecida. Conforme Joly (1999) a
percepção das cores, tal como toda a percepção, é cultural, de forma que pareça mais natural
do que qualquer outra e é essa naturalidade que pode auxiliar a interpretá-las.
No caso da capa escolhida, percebe-se a predominância da cor preta como plano de
fundo em função do processo de escurecimento realizado. A cor preta pode ter uma gama de
significados, tais como luto, morte, trevas, protesto, negação, tristeza. Entretanto, segundo
Guimarães (2000, p. 91), o preto também é a “[...] cor do desconhecido e do que provoca
medo. As representações demoníacas são muito mais tenebrosas quando envolvidas pela
escuridão”. Comumente se vê a representação de vilões associados à cor preta. A associação
da cor com o conteúdo de linguagem permite uma conotação negativa ligada aos personagens
representados na capa da edição.
O modo como o processo de escurecimento do fundo é realizado e a palidez nos rostos
das personagens nos faz imaginar que Lula e Dilma parecem sair de dentro desta “névoa
negra”, tais como personagens que se escondem saem da escuridão quando expostos. Ou seja,
aqui se percebe o sentido de revelação, descoberta, de assuntos vindos à tona.
Voltemos o olhar da capa para os rostos dos personagens representados por meio de
fotografias. Neste caso, o índice atua como ligação direta – e concreta - a pessoa de Dilma e
de Lula, a quem se atribui a situação evidenciada pelo título e pelo texto presentes no centro
da capa. O índice nos aponta ao que quer indicar. Acrescentemos, agora, a interpretação da
postura facial. Segundo Joly (1999), as representações figurativas colocam em cena
personagens e uma parte da interpretação é então determinada pela cenografia, que retoma
posturas também elas culturalmente codificadas. Desta forma, é possível interpretar esta
disposição das personagens em relação ao receptor. Uma das formas de apresentar o modelo,
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segundo Joly (1999) é dar ao espectador, ao enfrentá-lo olhos nos olhos a impressão de ter
com ele uma relação interpessoal, instaurada entre um eu e um tu, dando um tipo de adesão
relativo ao desejo de diálogo e de resposta a uma injunção no caso do face a face.
A escolha fotográfica retrata o personagem Lula em tom de severidade (boca fechada,
olhos vidrados e sobrancelha levemente curvada), que suscita um sentimento de apreensão no
receptor. A personagem Dilma, a um primeiro contato, parece estar na mesma situação,
entretanto a escolha da fotografia a representa com o olhar direcionado para o lado direito da
capa, dentes cerrados e boca semiaberta, gerando o mesmo sentido de apreensão, mas com um
tom de preocupação estampada diante da situação exposta pelo texto da capa.
Conforme explicitado anteriormente, a capa conta com três elementos verbais. O
primeiro, a palavra PETROLÃO, remete à seção/tipo específico de assunto a ser tratado (a)
pela reportagem referente à capa. A construção da palavra é um trocadilho referente ao
escândalo conhecido como mensalão e o caso da empresa estatal Petrobrás. Para que haja o
total entendimento, o receptor deverá ativar conhecimentos prévios, estabelecendo vínculos
com o contexto ao qual está inserida a produção do signo.
O segundo elemento verbal aparenta ser aquele de maior importância. A cor branca do
texto contrasta com a escuridão do plano de fundo. O branco representa a cor da vida, paz e
da pureza extrema. Nesse sentido, ela isola qualquer intrusão e é uma cor adequada para
representar uma suposta denúncia em caso de corrupção – que é um de desvirtuamento de
hábitos, ação de corromper, um crime. Assim, garante-se a credibilidade daquilo que o texto
remete, trazendo esclarecimento ao que antes era obscuro, incerto, misterioso.
No texto presente neste espaço, identifica-se aquele que supostamente fornece a
informação – Alberto Youssef, indivíduo envolvido no escândalo -, os órgãos a quem ele
relata – Polícia Federal e Ministério Público - e aqueles supostamente envolvidos – Dilma e
Lula. As palavras “revelou” e “tenebrosas” assumem valores diferentes, uma vez que a
primeira possui uma conotação positiva diante da situação da capa, pois é ligada à ideia de
verdade acerca das transações que vieram à tona e a segunda possui conotação negativa – que
suscita no receptor sensações ruins - que é inclusive afirmada e combinada com a construção
não-verbal feita na capa, ambas caminhando para o mesmo sentido supracitado anteriormente.
O terceiro elemento verbal, a frase “ELES SABIAM DE TUDO” parece gritar para o
leitor. A cor vermelha está culturalmente associada ao sangue e ao fogo, a paixão, o pecado,
ao crime, ao glamour, a proibição, ao status e principalmente ao perigo, este que faz mais
sentido na construção semântica da capa. Ele alerta ao leitor de que há algo errado no fato dos
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personagens terem conhecimento das “tenebrosas transações”. Conforme Guimarães (2000), o
vermelho recebe a conotação de perigo, uma ideia muito difundida para combater as
manifestações e reinvindicações populares quando orientadas por grupos políticos: o perigo
do comunismo. E coincidentemente, também representa a cor do Partido dos Trabalhadores,
representado pelas personagens da capa.
O recurso de citação direta é identificado nos signos verbais da capa. É uma estratégia
que visa produzir discursos que não situam o modo de produção nem o responsável por
exprimi-los, garantindo a objetividade na transmissão da mensagem – percebida na frase
“Eles sabiam de tudo” - e a omissão daquele que o transmite, dando a falsa impressão de ser o
próprio Yousseff que profere tais palavras e o editorial apenas às transcreve. Ao ocultar o
sujeito, produz-se um efeito de autenticidade e incontestabilidade da mensagem.
Segundo Charaudeau (2007, p. 81), para conseguir maior veracidade das informações
que elas transmitem, as mídias utilizam-se de estratégias tal como “o da revelação (saber
descobrir o que está oculto ou em segredo, ter o espírito da investigação)”. Dessa forma,
constrói-se a ideia de uma denúncia verídica pautada nessa credibilidade/incontestabilidade a
fim de alcançar o maior número de pessoas possíveis.
No caso da capa em questão, existe uma relação semântica de complementaridade que
ocorre, quando há, segundo Santaella (2012, pg. 115) “equivalência entre texto e imagem, que
costuma ser descrita como determinação recíproca”. Ambas detém a mesma importância
dentro de um plano e trabalham juntas dentro de suas limitações e potenciais na construção da
mensagem. Sem a presença de um ou outro, o sentido ficaria incompleto e a mensagem não
poderia ser entendida completamente.
Levando em conta o contexto por trás dos signos, percebe-se uma tentativa de atribuir
a ideia de continuidade e unificação a diferentes planos de governo de diferentes governantes.
Ao associar a imagem da presidente Dilma ao ex-presidente Lula e misturar a circunstância de
corrupção a ambos, desqualifica e fere a imagem de uma candidata a reeleição presidencial.
Os signos escolhidos e sua disposição concorrem para direcionar o percurso semiótico do
receptor para um sentido negativo associado à Dilma Rousseff, esta que segundo a capa, faz
parte do terreno do oculto, do tenebroso e da culpabilidade (corrupção).
Dessa forma, ocorre uma antecipação de juízo ao omitir dados referentes ao processo
de investigação da denúncia pela intencionalidade do editorial na construção da capa e pela
generalização. Essa ideia de pré-julgamento ganha força com a antecipação de uma
publicação com esse teor semântico - que só circularia dias após a votação do segundo turno,
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tentando influenciar os resultados nas urnas eletrônicas para atingir um objetivo estipulado
pelo grupo editorial da revista.
CONCLUSÕES
Ao longo deste artigo, nos detivemos a descrever interações sígnicas presentes na capa
da Revista Veja, edição 2397, de 29/10/2014. Este esforço aliado à semiótica peirceana parece
pertinente à medida que possibilita a nós receptores, ferramentas que permitem ultrapassar o
nível da aparente naturalidade e do prazer estético na cotidiana atividade do consumo de
imagens, aprofundando o processo cognitivo de compreensão, tornando possível reconhecer
as intencionalidades dos autores e auxiliando no processo de letramento visual.
A análise envolveu tanto o contexto - véspera do segundo turno das eleições
presidenciais de 2014 – quanto elementos de edificação de uma mensagem contidos na capa –
cores, manipulação de fotografias, disposição dos signos, textos etc. A partir daí, constatou-se
que os elementos ali presentes são arbitrários e concorrem ao propósito de tentar direcionar ou
sugerir um percurso semiótico ao leitor. Assim, impacta na construção de um conteúdo
semântico voltado para a produção de determinados efeitos desejados em seus receptores –
prejudicar a candidata petista Dilma Rousseff. Com isso, percebe-se a ausência de
imparcialidade das mídias que operam conforme uma intencionalidade e em função disto,
afetam a opinião pública.
No entanto, alertamos que as interpretações do objeto abrem-se para múltiplas
possibilidades. Diferentes olhares conseguem extrair novas interpretações e a partir disso,
gerar novas pesquisas. A semiótica é apenas uma das ferramentas utilizadas para análise,
estando o objeto aberto para estudos fundamentados em outros vieses teóricos.
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RESUMO: Este artigo se propõe a apresentar os resultados do projeto Ler, contar e encantar,

desenvolvido com crianças carentes da instituição Lar de Zizi, cuja proposta inicial propunha
o favorecimento de experiências diversas a partir do mundo da leitura. O público alvo foi
definido entre crianças de quatro e cinco anos, em fase de alfabetização, cuja fase predomina
a inteligência simbólica ou pré-operatória. O projeto foi desenvolvido através de oficinas, nas
quais a literatura e a arte estiveram imbricados. A proposta lúdica de leitura e contação de
histórias, descritas no próprio título da proposta, investiu no encantamento, na imaginação, no
potencial criativo presente em todo ser humano, que se sabe, corpo, mente e emoção. Esta
proposta de incentivo à leitura considerou, ainda, o índice de leitura dos estudantes
brasileiros, que segundo o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) no ano de
2012 ocupou o distante quinquaségimo quinto lugar no ranking mundial de leitura, abaixo,
inclusive, de outros países sul-americanos como Chile e Uruguai. A importância do projeto
alicerçou-se na missão, visão e princípios da justiça social e cidadania dos institutos federais.
As ações desenvolvidas possibilitaram o fomento e fortalecimento dos hábitos de leitura e
contação de histórias, além de favorecer trocas de conhecimentos e experiências. O objetivo
central traçado buscou o incentivo à leitura, utilizando diferentes linguagens expressivas e
comunicativas, com vistas à promoção do desenvolvimento integral e da valorização do
potencial criativo da criança.
Palavras-Chave: Leitura. Contação de histórias. Criança. Lúdico.

READ , COUNT AND CHARMING
ABSTRACT:This article aims to present the results of the project Read, count and delight,
developed with children in need of Home Zizi institution whose initial proposal proposed
favoring different experiences from the world of reading. The target audience was defined
among children aged four and five years, literacy phase, which phase dominates the symbolic
intelligence or preoperative. The project was developed through workshops, in which
literature and art were intertwined. The playful proposal of reading and storytelling, described
in the very title of the proposal, invested in the enchantment, the imagination, the creative
potential present in every human being, you know, body, mind and emotion. The proposal to
encourage reading considered also the reading index of Brazilian students, which the PISA
(Programme for International Student Assessment) in 2012 occupied the far quinquaségimo
fifth in the world ranking reading below including, other south American countries such as
Chile and Uruguay. The importance of its foundations up project in the mission, vision and
principles of social justice and citizenship of federal institutions. The actions developed
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enabled the development and strengthening reading habits and storytelling, and promote
exchanges of knowledge and experience. The main objective outlined sought to encourage
reading, using different expressive and communicative languages, with a view to promoting
the integral development and development of the child's creative potential.
KEYWORDS: Reading, Storytelling, Child, Playful.
INTRODUÇÃO
Algumas instituições se dedicam ao atendimento às crianças que estão dentro de uma
linha de vulnerabilidade social. A intenção desses espaços é acolhê-las e ofertar serviços que
possam minimizar a situação vulnerável e muitas vezes marginal na qual se encontram. Não é
incomum encontrar nesses locais, crianças em situação de abandono ou negligência, as vezes
familiar, mas, em praticamente todos os casos, excluídas de políticas públicas que favoreçam
sua plena cidadania. A situação de aparente “abandono”, requer uma ambientação que oferte
segurança, estabilidade e verdadeira inclusão. É nesse ambiente complexo e coletivizado que
se deve propiciar novas possibilidades sócio afetivas.
As instituições que se propõem atender à infância, buscam ofertar ambientes profícuos
para o desenvolvimento humano e garantia de direitos. Nesse sentido, as atividades propostas
pelo projeto Ler, contar e encantar proporcionaram formas acolhedoras de se trabalhar com a
leitura e a contação de histórias. Valorizando as crianças como sujeitos de direitos em fase de
desenvolvimento e não apenas seres em situação assistencialista.
As bases do projeto assentaram-se, portanto, na LDB 9.394/1996, que preconiza o
desenvolvimento dos processos formativos na família, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, além de destacar outros espaços, a exemplo dos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil, onde se enquadram as referidas instituições de acolhimento.
Assim como, na noção sobre o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania,
descrito no Art. 22 da Seção I e no desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
físico, psicológico intelectual e social, previstos no Art. 22 da Seção II. Outro fundamento que
alicerçou os trabalhos desenvolvidos se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/1990), especialmente, no capítulo III que trata sobre a necessidade da convivência
comunitária e no Artigo 58 do Capítulo IV quando trata da educação e do direito à liberdade
de criação e acesso a fontes de cultura.
Nesse sentido, o projeto Ler, contar e encantar oportunizou às crianças experiências
diversas a partir do mundo da leitura, colaborando com o processo de desenvolvimento
infantil nos aspectos biológicos e psicossociais e propondo programa de leitura coerente com
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as faixas etárias, atendendo suas necessidades específicas; utilização de linguagens verbais e
não verbais; atividades de integralização da razão, emoção e socialização, a partir do
incentivo ao potencial cognitivo e sócio afetivo.
A abordagem teórica utilizada pautou-se no desenvolvimento infantil sob influência da
teoria psicogenética vygotskyana e walloniana, as quais deram subsídios para o planejamento
das atividades realizadas.
O público alvo do projeto são as crianças entre quatro e cinco anos, recorte realizado por
compreender que estão em fase de alfabetização, onde predomina a inteligência simbólica ou
pré-operatória. Nessa fase o pensamento é essencialmente imagístico, ou seja, a representação
do real no universo particular de cada criança é alcançada através de pensamentos por
imagens. Por isso, as atividades propostas neste projeto puderam contribuir significativamente
nessa fase de desenvolvimento.
Outro fator motivador para o progresso do projeto são os índices de leitura dos estudantes
brasileiros, que segundo o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) no ano de
2012 ocupou o quinquagésimo quinto lugar no ranking de leitura, abaixo, inclusive, de outros
países sul-americanos como Chile e Uruguai.
Dessa forma, o projeto buscou entrelaçar diferentes linguagens para favorecer maior e/ou
melhor acesso ao mundo letrado, no qual todo ser humano está inserido desde o nascimento.
A proposta lúdica de leitura e contação de histórias apostou no encantamento, na imaginação,
no potencial criativo presente em todo ser humano, que se sabe, corpo, mente e emoção. Ser
humano que lê e se expressa não somente pelas palavras, mas por gestos, imagens, sons. Ser
humano que lê a si próprio, que lê o outro, que lê o mundo.
MATERIAL E MÉTODOS
As atividades do projeto foram desenvolvidas a partir de rodas de leitura e oficinas de
artes. Na primeira etapa se utilizou de formas literárias populares brasileiras (parlenda, travalíngua, cordel, história acumulativa).
As rimas, versos curtos e/ou ritmo fácil, presentes, em grande parte dessas formas
literárias, favoreceram a repetição/memorização, recursos estes, indispensáveis para o
desenvolvimento da memória acumulativa e essencial para a aprendizagem e/ou
fortalecimento da capacidade leitora.
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Nessa etapa, inclusive, foram oportunizadas às crianças a escuta, leitura e representação
individual e coletiva dos textos, através de desenhos, pinturas, reconto oral e expressões
corporais (músicas, danças e brincadeiras).
Na segunda etapa do projeto se priorizou a utilização da forma literária fábulas.
Composições literárias curtas, escritas em prosa ou versos, que transmitem lições de moral ao
final da história. A maioria das fábulas têm animais como personagens protagonistas que
representam sentimentos emoções e comportamentos humanos. Nessa etapa se valorizou as
atividades de memorização de histórias e reconto realizado pelas próprias crianças.
Na terceira etapa do projeto foram trabalhadas algumas das principais obras clássicas da
literatura infantil mundial, histórias que povoam o imaginário social e que fazem parte do
repertório infantil há gerações.
Como é característico das histórias clássicas infantis apresentarem começo, meio e fim e,
também, serem ricas em criatividade e possuirem narrativa literária sedutora, aproveitou-se
desse potencial para trabalhar o desenvolvimento da atenção e envolvimento das crianças.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tradição oral, brincadeiras de rua
A utilização de histórias tradicionais favoreceu o resgate das histórias horais e
brincadeiras de rua, nestas sobressaem-se os movimentos corporais. Nessa perspectiva,
segundo a compreensão walloniana, sobressaem-se a valorização do movimento e da
afetividade para educação da pessoa completa. Nesse aspecto, atividades que demandem
movimentos corpóreos são valorizadas, mesmo porque o tônus muscular e a postura física são
verdadeiros sinalizadores dos processos íntimos. Segundo o autor, para que haja
aprendizagem é necessário “[...] oferecer oportunidades de aquisição e de expressão, nas quais
se alterne a predominância das dimensões objetiva e subjetiva.” (GALVÃO, 1995, p.100).
Nesse entendimento se percebe a importância da expressão artística e corporal, bem como,
apresenta-se indispensável na integração e ampliação da cognição e da emoção.
As formas literárias tradicionais rimadas contribuiram para o resgate das histórias orais e
brincadeiras de rua. O caráter lúdico, também, proporcionou a realização de jogos e
brincadeiras utilizando movimentos corporais e estéticos. Assim como, permitiu maior
valorização da cultura local e literatura oral.
Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo? Os
primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro dos homens. Antes de colocar seus
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pensamentos no papel, o escritor ou o estudioso mantém um dialogo secreto consigo mesmo. Antes de
escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe foram narrados ou, no caso de experiência
própria, tal como ele mesmo narra. (HAMPATÉ́ BÂ̂, p. 181, 182)

A arte de falar e de escutar histórias é algo muito valioso para a configuração de um povo
ao tempo em que remete às usa ancestralidade. Iniciar as atividades com esse tipo de literatura
facilitou a inserção e maior aceitação no grupo das crianças.
Imaginação, memorização e reconto
A utilização das fábulas, cujo texto curto favorece a memorização das histórias, facilita o
reconto posterior pelas próprias crianças. Dessa forma, além de contribuir para a capacidade
leitora, promoveu-se o desenvolvimento da oralidade e aumento do repertório leitor.
Caracteristicamente, as histórias clássicas infantis apresentam começo, meio e fim, são
ricas em criatividade e possuem narrativa literária sedutora, atributos que favoreceram
atenção e envolvimento das crianças.
Os exercícios propostos de leitura, interpretação, reconhecimento estrutural da língua
escrita e ampliação do vocabulário, foram propostos de forma prazerosa e significativa através
da linguagem artística (pintura, desenho, representação, músicas, jogos e brincadeiras). Pois,
compreende-se que a linguagem da fantasia estimula a imaginação infantil através do
encantamento dos personagens, permitindo conhecer alguns conflitos pessoais e sociais
humanos. O ato de observar, imitar e imaginar as histórias propiciam desenvolvimento
cognitivo, emocional, motor e social, pois estão associadas à capacidade infantil de
compreender histórias e relacioná-las com o cotidiano, além de favorecer vivências de outros
papéis sociais.
A abordagem teórica psicogenética vygotskyana e walloniana deram subsídios para o
planejamento das atividades propostas. Pode-se, portanto, destacar em Vygotsky, a relação
indivíduo/sociedade como propulsoras do desenvolvimento humano, no qual a linguagem
ocupa espaço primordial na formação humana. Sendo assim, as relações sociais são uma
condição sine qua non para a aprendizagem, em vista disso, a perspectiva do trabalho
pedagógico desenvolvido em grupos corresponde a momentos de transformação de si e do
outro. “Ao mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu meio para atender suas
necessidades básicas, transforma-se a si mesmo.” (REGO, 1995, p.41).
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Observação, imitação e representação
Utilizando-se das histórias clássicas infantis, buscou-se valorizar aspectos de observação,
imitação e imaginação em prol do desenvolvimento cognitivo, emocional, motor e social,
valorizando-se a capacidade infantil de compreender histórias e relacioná-las com o cotidiano.
Assim como se favoreceu vivências de outros papeis sociais a partir da representação dos
personagens clássicos.
Na compreensão vygotskyana a aprendizagem precede o desenvolvimento pela
interiorização de instrumentos a partir da relação com os outros, desenvolvidas na zona de
desenvolvimento proximal para a construção das funções mentais superiores. Nesse sentido, a
imitação adquire importância sociocultural e interpessoal para a aprendizagem mediada.
Solicitar às crianças que imitassem os personagens, representando seus papéis, foi um
momento de estímulo da fantasia e da imaginação infantil através do encantamento dos
personagens, mas que, também, permitiu o conhecimento de alguns conflitos pessoais e
sociais humanos presentes nas histórias contadas.
Além dos jogos simbólicos proporcionados, foram desenvolvidos exercícios de leitura,
interpretação, reconhecimento estrutural da língua escrita e ampliação do vocabulário, de
forma prazerosa e significativa.
CONCLUSÕES
O projeto Ler, contar e encantar foi uma iniciativa que contribuiu para o incentivo à
leitura na infância e para a mudança da realidade brasileira no desempenho em leitura, que
hoje ocupa lugar distante do ideal.
Esta iniciativa de ação social permitiu, inclusive, que uma instituição de educação técnica
profissional federal pudesse ter efetivo papel no desenvolvimento de crianças em situação de
vulnerabilidade social, além de ter propiciado o foment à cidadania e emancipação, conforme
preconiza os documentos norteadores dos Institutos Federais no país.
Associar a tradição dos contos orais e práticas de leitura às atividades lúdicas foi ao
encontro das necessidades das faixas etárias escolhidas neste projeto, segundo o
desenvolvimento

infantil

integral,

valorizando

a

sociabilidade/linguagem

e

emoções/afetividade, considerando, sobretudo, as teorias vygostkyana e walloniana.
Nesse sentido, o projeto veio corroborar com a ampliação do potencial cognitivo e sócio
afetivo, respeitando o pensamento imagístico da fase simbólica. Por isso, as diferentes
linguagens propostas puderam contribuir para a facilitação a integralização da aprendizagem.
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Para além do desenvolvimento das atividades, nas quais as crianças participaram
integralmente e ativamente, pretendeu-se construir na instituição beneficiada, um espaço
específico, onde as atividades de leitura e contação de histórias se tornassem permanentes.
Essa alternativa que visa dar continuidade às rodas de leitura e oficinas, que não se encerram
após o término deste trabalho, estão sendo pleiteadas juntos às autoridades competentes a
partir da solicitação para doação das obras literárias adquiridas com a verba deste projeto.
Dessa forma, as próprias crianças, auxiliadas pelos profissionais locais, poderão utilizar o
espaço para criar outras possibilidades de leituras.
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RESUMO: Pesquisar o público atendido quando da prestação de serviços é fundamental para

garantir consolidação no mercado e projetar uma expansão sustentável das atividades
econômicas. O município de Maragogi está localizado numa área conhecida como o "Caribe
brasileiro", no Litoral Norte do Estado de Alagoas, como potencial para auxiliar no
desenvolvimento desta região. Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar um
levantamento diagnóstico do perfil socioeconômico da demanda dos turistas frequentadores
dos meios de hospedagem via operadoras de turismo que atuam neste município. A obtenção
de informações será mensurada através de entrevista como instrumento de coleta de dados,
orientada por um roteiro previamente estabelecido (questionário fechado), com Amostra
Aleatória Simples, uma vez que os órgãos públicos locais não possuem uma base de dados
confiável. Tal pesquisa permitiu identificar o perfil do turista que visita Maragogi originário
do Centro-Sul do país, de classe média alta, com família já constituída, possuindo carreira
profissional estável, com tempo de permanência médio estimado em sete dias, e hospedado
em sua grande maioria em resorts, com gasto diário real menor que o estimado pelos próprios
turistas. Isto demonstra um turismo que pouco contribui à melhoria da qualidade de vida das
populações locais.
Palavras–chave: alagoas, economia, resorts, turismo

SOCIOECONOMIC LIFTING DEMAND IN MEDIA HOSTING THROUGH ACTIVE
TOURISM OPERATORS IN MARAGOGI CITY, AL
ABSTRACT: Search the public served as the provision of services is essential to ensure
consolidation in the market and design a sustainable expansion of economic activities. The
Maragogi city is located in an area known as the "Brazilian Caribbean", on the north coast of
the Alagoas state, as the potential to assist in the development of this region. This research has
the general objective to perform a diagnostic survey of the socioeconomic profile of demand
goers tourists from lodging facilities via tour operators active in this county. Obtaining
information will be measured through interviews as a data collection instrument, guided by a
pre-established script (closed questionnaire), Random Sample Simple, since local public
bodies do not have a reliable database. Such research has identified the profile of tourists
visiting Maragogi originating in Central South, the upper middle class, with family already
established, having stable career, with an average length of stay estimated at seven days and

Artigos

Ciências Humanas

13928

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

stayed in mostly at resorts with actual daily spend less than estimated by the tourists
themselves. This shows a tour that contributes little to the improvement of the local
population quality of life.
Keywords: alagoas, economics, resorts, tourism
INTRODUÇÃO
Apesar da importância turística de Maragogi à economia do Turismo do Estado de
Alagoas, a qualidade destes serviços ofertados pelos meios de hospedagem ainda deixam a
desejar. Segundo o Estudo de Competitividade de Produtos Turísticos (MEDEIROS
BARBOSA, 2011), os serviços turísticos em Maragogi estão classificados (na escala de 1 a 5)
no nível 2, pois se encontram em um estágio básico de desenvolvimento. Os atrativos ou o
conjunto de atrativos que compõem o objeto de análise provêm o turista de serviços e
equipamentos básicos, com pouca capacidade para desenvolvimento de vantagem
competitiva, de inovações ou de diferenciais de mercado.
Tais características indicam um serviço subutilizado ou com uma exploração limitada
devido ao pouco conhecimento do mercado turístico local por parte daqueles que nele estão
inseridos (estabelecimentos de hospedagem, poder público, etc). Nesse ínterim, a pesquisa
aqui empreendida procura traçar o perfil socioeconômico dos turistas que utilizam os meios
de hospedagem do município de Maragogi, através de um levantamento de dados da demanda
turística realizada através de questionário fechado aplicado nos usuários das operadoras de
serviços turísticos em períodos de alta e baixa temporada.

MATERIAL E MÉTODOS
A obtenção de informações objetivas pela presente pesquisa sobre a realidade local foi
mensurada através de entrevistas como instrumento de coleta de dados, e um roteiro previamente
estabelecido (questionário fechado). Não houve uma determinação da amostragem a ser pesquisada,
uma vez que há uma completa ausência de dados pelos órgãos gestores locais e empresas sobre a
demanda turística da cidade através das principais operadoras de viagem atuantes no local, com
Amostra Aleatória Simples.

O questionário aplicado a demanda foi aplicado na chegada e na saída dos turistas
através das operadoras de turismo pelos aeroportos de Recife e Maceió, e foi elaborado a
partir de estudos feitos por Dencker ( 2000), Hack Neto; Stoll (2013), Ruschmann (2001),
procurando, de maneira simples e rápida, a determinação do perfil socioeconômico. A
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finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e ordenada, informações sobre as
variáveis analisadas na investigação em relação em uma população ou amostra determinada
(Dencker, 2000: 146).
Sob a lógica temporal, as aplicações de tais questionários também ocorreram em dois
momentos: na baixa e na alta temporada, para mensurar e diagnosticar as possíveis diferenças
e semelhanças entre os perfis obtidos durante o ano. Os questionários buscaram quantificar a
origem, o tempo de permanência, os hábitos de uso, as faixas de consumo, as faixas de renda
média, a escolaridade, faixa etária dos turistas, além de divulgação sobre Maragogi aos
frequentadores da cidade.
A partir da Tabulação e Interpretação dos Dados Coletados identificamos e
descrevemos o perfil do visitante que frequenta os meios de hospedagem, o que deve
corroborar com diversas ações de planejamento e ações governamentais nas áreas de
marketing e de melhoria da mão de obra qualificada local.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram obtidos a partir de entrevistas realizadas com turistas via
operadoras de turismo a partir do embarque/desembarque nos aeroportos de Recife e Maceió
com destino/origem de Maragogi – foram realizadas 129 entrevistas, e ressaltamos 3
observações: A primeira é que o número exato que contabilizaram a tabulação foram de 129
entrevistas, conforme tabela abaixo:
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Tabela 1. Local de origem do Turista frequentador de Maragogi através de operadoras de
turismo – Por estado brasileiro. IFAL, Ano 2016
Onde o(a) Sr(a) reside?

TURISTAS TURISTAS TOTAL
CHEGADA SAÍDA
DE
Estado Brasileiro de Origem
ENTREVISTADOS
SP
57
31
89
MG
7
11
18
RS
4
2
6
DF
3
0
3
GO
1
4
5
MT
1
0
1
TO
0
2
2
MS
1
0
1
PR
2
1
3
RJ
0
1
1
Total Nacional
76
53
129
BRASIL

A tabela acima mostra que os turistas frequentadores possuem residência em outras
regiões do país, com destaque o Estado de São Paulo (como sendo origem dos 69% dos
entrevistados), seguido de Minas Gerais (14%), seguidos em escala menor pelo Rio Grande
do Sul (5%), Distrito Federal (2%), Goiás (4%), Mato Grosso (1%), Tocantins (1%), Mato
Grosso do Sul (1%), Paraná (2%) e Rio de Janeiro (1%).
Neste grupo de entrevistas realizadas, identificamos que mais de 70% dos entrevistados
eram de famílias, que declararam estado civil casados e/ou união estável conforme o gráfico
seguinte:

Figura 2. Estado civil dos turistas entrevistados através das operadoras de turismo com
destino a Maragogi, AL. IFAL, 2016.
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Tais dados demonstram que o número de entrevistados era indiretamente maior, uma
vez que apenas um integrante adulto do grupo familiar respondia ao questionário. Neste
sentido, ao responder a pergunta qual a renda familiar mensal aproximada e número de
integrantes do grupo familiar um grupo significativo respondeu o item renda (90 questionários
num universo de 129),que tabulamos e obtemos os seguintes dados:
Tabela 2. Dados de renda média família aferidos e tamanho médio das famílias dos turistas.
IFAL, Ano 2016
Qual sua renda familiar mensal aproximada?
Número de questionários respondidos (Famílias que responderam o item
renda)
Renda média familiar por grupo de questionários aplicados (Renda total
do grupo/Número de famílias):
Valor em SM (Salário base = R$ 788,00)(Renda média familiar/Saláriobase)
Tamanho médio das famílias que responderam o item renda
Renda per capita (Renda média familiar/Número total de pessoas por
família)
Renda per capita em SM (Renda média familiar/R$ 788)

90
R$ 11.626,44
14,75
3,40
R$ 3.419,54
4,39

O nível de renda encontrado seria classificado como sendo padrão de classe média alta
(Classe B, com renda mensal entre 10 a 20 salários-mínimos) (IBGE, 2015) um reflexo do
nível escolar do público frequentador deste destino turístico conforme resultado demonstrado
no gráfico seguinte:

Figura 3. Nível de escolaridade dos turistas frequentadores de Maragogi, AL. IFAL, 2016.
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A renda seria um fator decisivo sobre o tempo de permanência. Os questionários
aplicados também permitiram diagnosticar que a permanência dos turistas em sua grande
maioria (68%) seria em pacotes com duração de 7 dias conforme os dados abaixo:

Figura 2. Tempo de permanência em dias do turista em Maragogi, AL. IFAL, 2016.
Além da permanência em dias, obtivemos os dados sobre o meio de hospedagem
utilizado pelos turistas que utilizam as operadoras de turismo, com o claro predomínio da
hospedagem em resorts:

Figura 3. Meios de hospedagem utilizados em Maragogi, AL. IFAL, 2016.
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Foram questionados sobre o valor do pacote, a expectativa de gasto do turista durante
sua estadia (para aqueles que chegavam a cidade) e o gasto real (para aqueles que saíam da
cidade), e obtivemos os seguintes dados abaixo:
Tabela 3. Dados valor médio do pacote, expectativa de gasto e o gasto real médio familiar.
IFAL, Ano 2016
Valor do Pacote: Média (R$)

A

CHEGADA
(EXPECTATIVA)
4.022,80
do 53

Não Responderam (Valor
Pacote)
Quanto pretende gastar (em R$)?

1.155,55

SAÍDA
(REAL)
3.222,26
16

RESULTADO

721,86

-433,69

3.622,53
69

O resultado de gasto no negativo significa que os turistas que visitam Maragogi tem um
gasto abaixo do que foi estimado, o que na prática significa que gasta pouco, e implica
diretamente numa perda de arrecadação para o município. Isto talvez explicaria o significativo
percentual de retorno dos turistas (29%) conforme constatado no gráfico seguinte:

Figura 4. Percentual dos turistas que visitam a primeira vez Maragogi, AL. IFAL, 2016.
E por fim, aferimos a faixa etária dos turistas, no qual percebemos que a maioria possui
faixa etária acima dos 35 anos de idade conforme o gráfico seguinte:
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Figura 5. Faixa etária dos turistas frequentadores em Maragogi, AL. IFAL, 2016.

Além de tais dados, os questionários respondidos demonstraram que os destinos
turísticos de Alagoas são mal divulgados ou desconhecidos. Neste pesquisa, os destinos
turísticos de Alagoas mais mencionado era Maceió, seguidos de outros destinos não situados
no estado como Olinda, Fernando de Noronha, Recife, Tamandaré, etc.

CONCLUSÕES
As análises e interpretações dos dados coletados permitem diagnosticar que esta
pesquisa é de extrema importância para o município de Maragogi, que possui carência de
dados sobre o turismo local, numa cidade onde o turismo é a principal atividade geradora de
renda e emprego.
Observamos que, há o predomínio de turistas do Centro-Sul do Brasil, uma baixa
procura por turistas estrangeiros. O turista brasileiro que frequenta Maragogi vem através de
aquisição através de pacotes e hospedam-se em resorts: tem acima de 35 anos de idade, possui
família de tamanho entre 3 a 4 pessoas, e renda média familiar acima de 14 SM (R$
11.626,44), mas com um gasto diário real de R$ 721,26 - o que configura um turismo que
pouco contribui à melhoria da qualidade de vida das populações locais. O gasto abaixo do
estimado seria consequência de procedimentos adotados pelos resorts de “confinar” o turista e
de poucas opções de lazer e diversão fora do estabelecimento de hospedagem.
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Ao questionarmos o turista sobre o conhecimento das atrações turísticas do estado de
Alagoas, verificamos um profundo desconhecimento – não há divulgação, pois apenas 7% dos
entrevistados foram convencidos através de propaganda – e 50% dos entrevistados foram
convencidos por comentários de amigos e/ou parentes que já estiveram antes.
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RESUMO: Este artigo tem como tema a análise dos impactos culturais e sociais para a
comunidade da “Barra do Rio” nos municípios de Corrente e Sebastião Barros no estado do
Piauí, devido à construção da Barragem de Atalaia e o consequente deslocamento de seus
moradores da área inundada. Para tanto buscar-se-á analisar o processo de construção dos
diversos discursos sobre o evento, principalmente no que se refere ao discurso progressista
que busca legitimar a construção da obra, e confrontá-la com os diversos discursos populares
e memórias orais construídas como ponto de resistência à inundação das áreas afetadas pela
barragem. Desta forma, lançamos mão de variadas fontes históricas, com destaque para a
História Oral, a partir da qual, pudemos problematizar a memória coletiva e a memória oral
das populações locais construídas a partir da tradição oral sobre aqueles acontecimentos, bem
como estudar o processo de desterritorialização e reterritorialização porque passa seus
moradores.
Palavras–chave: conflitos sociais, história oral, memória social.

"TOOK OUR MEMORY": REPERCUSSIONS CULTURAL AND
SOCIAL FOR RESIDENTS OF THE COMMUNITY "BARRA DO RIO"
THE MUNICIPALITIES OF CORRENTE AND SEBASTIÃO BARROS
IN PIAUÍ STATE DUE TO CONSTRUCTION ATALAIA DAM.
ABSTRACT: This article focuses on the analysis of the cultural and social impact on the
community "Barra do Rio" in the municipalities of Corrente and Sebastião Barros in the state
of Piauí, due to the construction of the Atalaia Dam and the consequent displacement of its
residents flooded area. To do so will seek to analyze the process of building several speeches
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about the event, especially as regards the progressive discourse that seeks to legitimize the
construction of the work, and compare it with the various popular speeches and oral memories
built as a point resistance to flooding of the areas affected by the dam. Thus, we used a variety
of historical sources, with emphasis on oral history, from which we could discuss the
collective memory and oral memory of local people built from the oral tradition of those
events, as well as studying the process of dispossession and repossession because it passes its
residents.
KEYWORDS: social conflicts, oral history, social memory.
INTRODUÇÃO
Foi a pior coisa que chegou na minha
casa depois de 74 anos, foi a pior! E num
foi só a minha não, desse povo todo
aqui.101

Na edição de 26 de julho de 2011, o editorial do Diário Oficial do estado do Piauí
noticiava, com notório entusiasmo que,
as obras da Barragem de Atalaia, nos municípios de Corrente, Parnaguá e
Sebastião Barros, a 940 quilômetros de Teresina, já foram iniciadas e serão
concluídas dentro de dois anos. A barragem vai resolver de maneira definitiva o
problema de abastecimento d'água das cidades beneficiadas. (PIAUÍ, 2011, p. 2).

A obra mencionada na carta oficial faz parte da segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento – “PAC 2”, no eixo “Água e Luz Para Todos/Infraestrutura
Hídrica”, do Governo Federal, e está orçada em R$: 65,78 milhões com recursos oriundos do
Ministério da Integração Nacional, e tem previsão para ser concluída ainda este ano
(BRASIL, 2014, p. 97). A obra é tida como uma das mais importantes realizações do governo
federal na região dos cerrados piauienses e pretende garantir segurança hídrica para os
municípios beneficiados.

101

Morador da comunidade da Barra do Rio durante audiência Pública para discutir sobre o remanejamento
dos moradores das áreas atingidas pela Barragem de Atalaia. Corrente, 10 de junho de 2014.
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Principais obras do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC 2/Eixo
Água e Luz Para Todos/Infraestrutura
Hídrica no estado do Piauí, na qual está
inserida a Barragem de Atalaia.

Fonte: (BRASIL, 2014, p. 98).

A Barragem de Atalaia interceptará o rio Paraim, afluente do rio Gurgueia, e terá seu
barramento na localidade Barra do Rio, na zona rural fronteiriça entre os municípios de
Sebastião Barros, Corrente e Parnaguá. Quando concluída, Atalaia terá capacidade para
armazenar 211,1 milhões de metros cúbicos de água, o suficiente para garantir o
abastecimento de cidades da região, e também para atender projetos de irrigação e de
piscicultura.
O povoado da Barra do Rio é uma comunidade que dista cerca de 40 km da cidade de
Corrente e possui uma escola e um posto de saúde. Devido à área que será submersa com as
águas da represa, um total de cerca de 70 (setenta) famílias terão de ser deslocadas de suas
casas.
Assim, este artigo objetiva analisar as repercussões culturais e sociais para a comunidade da “Barra do
Rio” no município de Corrente – PI, devido à construção da Barragem de Atalaia e o consequente
deslocamento de seus moradores da área inundada, além de identificar os principais espaços
(simbólicos e concretos) que integram a comunidade da “Barra do Rio” e analisar os diferentes
discursos e memórias construídas em torno da construção da Barragem de Atalaia problematizando o
processo de desterritorialização e reterritorialização da comunidade da Barra do Rio com a obra de
Atalaia.

MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente desenvolvemos um levantamento bibliográfico, onde aprofundaremos
nossos referenciais teóricos e conceituais, a partir da catalogação de leituras referentes ao
estudo proposto. Essas leituras, que se referem tanto à problemática das disputas de
memórias, como aos impactos sociais dos deslocamentos populacionais e suas repercussões
regionais e específicas, permitiram perceber, contextualizar, identificar e analisar os eventos
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que se associem ao processo de territorialização e desterritorialização da comunidade da Barra
do Rio.
Realizamos também uma pesquisa documental junto às instituições públicas e privadas
no sentido de construir uma base documental sólida sobre o tema. A documental oficial,
sobretudo os relatórios e matérias de divulgação da obra, assim como os documentos avulsos
como matérias de jornais, peças publicitárias, dentre outros são parte de nosso acervo de
fontes, pois nos permite compor a versão oficial sobre o conflito analisado.
Lançamos mão das contribuições do método da história oral102, pois tem permitido à
pesquisa um olhar plural. Esta metodologia tem sido usada como uma ferramenta
fundamental para esta pesquisa, pois a análise da memória oral e da tradição oral a que
propomos necessita deste recurso metodológico. Nesta fase realizamos um levantamento
prévio dos sujeitos a serem entrevistados segundo critérios definidos ao longo da pesquisa.
Como o objetivo de construir uma memória dos atores que vivenciaram, participaram ou
convivem como membros daquela comunidade traçada pelos relatos e histórias dos moradores
da comunidade da Barra do Rio. Buscamos, através das memórias pessoais dos sujeitos que
convivem na localidade, vislumbrar suas ações, atitudes e valores, pessoais ou compartilhados
com seus próximos. Foram privilegiados como focos das entrevistas as pessoas que vivem nas
áreas que serão alagadas pelas águas de Atalaia, e cujas trajetórias de vida será alterada
conforme o curso de suas águas.
As entrevistas tem permitido o ato de falar de pessoas que efetivamente se apropriam e se
reapropriam da comunidade, por meio da prática de um “presente relativo a um momento e a um
lugar” (CERTEAU, 1996, p. 166). Os entrevistados são produtores e consumidores do espaço: vivem,
moram, andam, articula-se em grupo. Assim, a História Oral é instrumento para “qualquer tema, desde
que se já contemporâneo-isto é, desde que ainda vivam aqueles que têm algo a dizer sobre ele-, é
possível de ser investigado através da história oral” (ALBERTI, 2004, p. 29).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O discurso governista tem sido construído no sentido de exaltar a construção da
barragem como sendo a solução definitiva de abastecimento de água na região. Segundo o
chefe do Executivo estadual em 2014, governador Wilson Martins, a construção da Barragem
de Atalaia “é uma grande obra, que está sendo construída rapidamente e que vai regularizar o
102

Ver AMADO, Janaína. A culpa nossa de cada dia: ética e história. Projeto História. São Paulo, n.15, abril,
1997. FERREIRA, Marieta de Moraes. História, tempo presente e história oral. Topoi. Rio de janeiro, dez., 2002.
P. 314-332.
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sistema de abastecimento d’água nas cidades que ficam em seu entorno, inclusive em
Corrente. Ela é muito importante para a região.” (PIAUÍ, 2014).
No entanto, a construção da Barragem vem gerando inúmeros conflitos entre os
moradores da região que será submersa e o governo do estado, pois os sertanejos reclamam
que não foram ouvidos em nenhum momento durante o processo de licitação e construção da
barragem, além de afirmarem que a indenização paga pelas terras inundadas não corresponde
ao valor de mercado.
Em denúncia ao Ministério Público, os moradores da comunidade informam que as
indenizações pagas pela empreiteira que constrói a obra não corresponde ao valor de mercado.
De acordo com Rômulo Cordão, promotor de justiça da comarca de Corrente,
Há locais (na comunidade da Barra do Rio) avaliados em R$ 500 reais o hectare,
terra de vazante, que se sabe que têm muito mais valor de mercado. Já as terras que
são impróprias para o plantio, terras chamadas de “carrasco”, estão sendo
avaliadas de R$ 100 a R$ 115 reais o hectare. É um valor muito inferior ao valor de
mercado. Se fizermos um comparativo com a tabela de avaliação do Banco do
Nordeste, o valor está muito inferior ao praticado. (CORDÃO, 2014).

Em recente visita à Barragem de Atalaia, Rômulo Cordão e o Superintendente de Meio
Ambiente do Município de Corrente, Jesy Lemos Júnior, analisaram a situação da população
que será atingida pela construção da barragem, assim como o andamento da obra. De acordo
com o promotor, diversas denúncias foram feitas ao Ministério Público. Segundo Cordão,
a obra está num estágio bastante avançado. E a empresa quer realizar a limpeza do
leito da barragem, só que as famílias ainda estão lá. Além de não terem sido
indenizadas, não há sequer um local para colocar estas famílias. Nenhuma
audiência pública, com a participação do Ministério Público, foi realizada e nem
mesmo o projeto das casas para remoção da população foi apresentado.
(CORDÃO, 2014.)

Em reportagem intitulada “Construção de Barragem no PI Causa Impasse Entre
Governo e Moradores”, veiculada na TV Clube, afiliada Rede Globo no Piauí, e reproduzida
no portal da emissora na internet, o prefeito municipal de Corrente, Jesualdo Cavalcanti
Barros, afirmou que a população reclama que as indenizações pagas pelo Estado são muitos
baixos, e que “há famílias que moram na área há anos e as terras da região são muito
produtivas. Com o dinheiro que as famílias devem receber, elas não terão como reconstruir
em outros locais”. (BARROS, 2014).
Deste modo, evidencia-se um conflito em torno da construção da obra de Atalaia. De
um lado o discurso oficial, materializado na execução da barragem, do outro um discurso de
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resistência, construído a partir da reação dos moradores da localidade da Barra do Rio e
autoridades que atuam na região.
Em 10 de junho de 2015, no plenário da Câmara de Vereadores do município de
Corrente, foi realizada a primeira audiência pública sobre a questão. Na ocasião estiveram
presentes representantes de diversos seguimentos da sociedade civil, do ministério público
estadual, dos poderes executivo e legislativo dos municípios envolvidos, secretários de estado,
membros da OAB, ribeirinhos e representantes da construtora.
Nas palavras do representante do Ministério Público, promotor Rômulo Cordão, o
objetivo do encontro seria de discutir não só os benefícios que a obra trará, mas também “o
outro lado da moeda, que é justamente aquelas pessoas que sofreram impacto, pelo menos a
priore, imediatamente negativo em relação a tal obra” (CORDÃO, 2014).
No transcorrer da audiência, um membro da comunidade da Barra do Rio, ao questionar
alguns dados oficiais sobre o pagamento das indenizações, destaca seu laço material de
ligação com o lugar. Segundo um dos moradores, em sua propriedade há
pés de jenipapo, 5 pés, laranja 18 pés, banana 10 pés, coco 13 pés, limão 10 pés,
cajú 18 pés, manga 35 pés, acerola 2 pés, macaúba, tal tal tal e tal... Esse material
não foi plantado nem ano passado e nem esse ano, foi plantado a 34 anos e
continuam lá.103

Em entrevista de 10 de março de 2015, Durvalina Carvalho da Silva, moradora da Barra
do Rio, assim caracteriza sua relação com os demais membros da comunidade:
“Pra te falar a verdade eu nasci e criei aqui. Se eu falar pro senhor que eu tenho
alguma mal querença com alguém aqui, nóis temos isso com nóis, num tem não.
Vida boa! E ajuda uns aos outros! Hoje cê vai, cê sabe quando cê vai ficando na
idade num pode nem ajudar os ôto. Tem uma necessidade, cê fica cum dó ali mais
num pode socorrer, mais a vida ótima graças a Deus. Minha vida aqui foi muito
boa.” (SILVA, 2015).

Quando questionada sobre a possibilidade de sair da comunidade, relata que,
“nós num tem pra onde ir. E fazer o que lá na cidade moço? Sofrer mais? Aqui
graças a Deus eu ainda crio minha galinha, crio um porco, tem umas duas
vaquinhas pá gente tomar o leite, tem o cavalinho pá ele montar. Por que ele (o
marido) tem problema visual e num pode nem compra uma moto e nem um carro né,
que num aprendeu no tempo de novo e agora ele num, praticamente é é inválido das
vistas né num enxerga.” (Idem).

Há uma celebração muito tradicional na comunidade. É o festejo de São Miguel,
realizado anualmente no mês de setembro. A celebração é ponto alto de confraternização dos
seus moradores. Segundo Dona Durvalina,
103

Audiência pública convocada pelo Ministério Público do Piauí, Comarca de Corrente, para discutir sobre
questões pertinentes à Construção da Barragem de Atalaia. Plenário da Câmara de Vereadores do município de
Corrente, 10 de junho de 2015.
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Todos os anos vem muita gente aí. Vem gente de Sebastião Barros, vem de
Corrente, as comunidade aqui todas. Tamburiu. Muita gente! À Cavalo. Depois
passou pá carro e moto. Agora cê num vê um cavalo. Caça um cavalo aqui pá vê se
cê vê!”. (Idem).

Segundo Seu Zeca, esposo de Dona Durvalina, havia a “Noitada dos Vaqueiros”, que
reunia todos os moradores do lugar, na qual os moradores iam com trajes típicos da região.
“Os vaquero ia de cavalo, ia incorado. De gibão, a sela é aquela ali oh de coro (apontando
para uma sela de montaria pendurada na parede). As ropa é de coro, um paletó de coro, uma
calça de coro, um chapéu de coro que aqui... Esse aqui ainda tem um cavaquin ali.” (Idem).
O sentimento de pertencimento à um determinado lugar é fato concreto que faz parte do
imaginário coletivo e individual de cada pessoa. Nesse sentido, comunidade constituída na
localidade Barra do Rio, moldada por suas práticas cotidianas ao longo dos anos, defronta-se
com a “tradição do novo”, materializado na Barragem de Atalaia. As práticas discursivas em
torno da obra sinalizam “em não mais tratar os discurso como conjuntos de signos (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam
sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2005, p. 55). Desse modo, é à
medida que os passos reconhecem e marcam os caminhos cotidianos que podemos identificar
as práticas discursivas em torno da construção da obra, e portanto, “desfazerem os laços
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas” (FOUCAULT, 2005, p. 54-55).
As zonas fantasmas estão presentes em todas as partes da comunidade da Barra do
Rio, estão ali, mas muitos não veem, não sentem seu cheiro, seu sabor, seus sons. Assim,
“voamos através de nosso mundo da infância, pressurosos de fugir, aliviado por vislumbrar o
fim à vista” (BERMAN, 1986, p. 276.), em busca, assim, de ruídos familiares. Esses espaços
fantasmas produzem uma nova forma de apropriação inculcada nos atos singulares de cada
dia dos moradores da comunidade.
Dona Durvalina certamente não foge à regra. Suas lembranças de tempos vividos na
Barra do Rio constituem seu ponto de referência no mundo. Lamentando a inundação da área
que viveu a vida inteira, ela sentencia que a memória individual e coletiva vai ser submersa na
mesma proporção que as água de Atalaia subirem.
Nem vão ter mais lembrança de nada, que quando cês ver lá, já é água. Num sabe
que ali... Foi um tempo tão bom que a gente passou. Tanta terra boa a gente
trabalhando. Enchia uma casona dessa aqui de arroz, de milho, de feijão. Nóis temo
bem aí mermo, milho do ano passado ganhamo muito milho, e aí se nóis ver nossa
terra tomada... Mai o homem é quem sabe né. Deus deu inteligência vocês. (SILVA,
2015).

As problemáticas do rompimento, que sejam rompimentos espaciais ou afetivos,
destacam-se em deslocamento das pessoas da região, inundação e afogamento de paisagens
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características do imaginário de cada um daqueles que nasceram e moraram na região. A
caracterização engloba ainda a ideia de territorialização e desterritorialização (HAESBAERT
COSTA, 1997, p. 40). Para o autor (1997, p. 42), o processo de redistribuição de territórios
influencia diretamente no modo como as pessoas pensam e como apreendem suas memórias.
Há, antes de tudo, uma atribuição simbólica dentro do que ele chama de territorialização e
desterritorialização.
O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica,
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como
forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto,
uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter políticodisciplinar (HAESBAERT COSTA, 1997, p.42).

O entendimento acerca da memória construída pelo grupo social em tela, deslocado de
seu local de vivência, nos auxilia de alguma maneira para um entendimento mais criterioso
sobre a formação social e cultural da comunidade da Barra do Rio.
No “Plano de Reassentamento” do Estudo de Impacto Ambiental – EIA da obra,
sugere-se quatro alternativas de reassentamento.
Com base na caracterização sócio-demográfica da população impactada deverá ser
procedida a definição da proposição de reassentamento para os diferentes casos
existentes, tendo sempre como premissas:
 Ajustamento ao perfil socioeconômico das diferentes famílias, principalmente do
ponto de vista da experiência pregressa e da grande interferência sofrida;
 Contemplar as percepções e expectativas locais identificadas quanto ao
encaminhamento de soluções de relocação;
 Incluir medidas de equacionamento de aspectos relativos à infra-estrutura social,
urbana e econômica, tais como saúde, educação, habitação, abastecimento d'água,
acessos
viários,
identificação
e
apoio
à
produção;
 Viabilidade econômica, de modo a fornecer às famílias afetadas uma
probabilidade razoável de manter ou melhorar o seu padrão de vida. (EIA, 2009, p.
139).

Continuando, o documento afirma ainda que,
Estabelecidas as alternativas de reassentamento, deverão ser selecionadas as mais
interessantes do ponto de vista econômico e social, mediante a execução de análises
expeditas de custos e benefícios. As soluções alternativas deverão oferecer uma
probabilidade razoável para as famílias afetadas manterem-se ou melhorarem o seu
atual nível de vida. (Idem)

No entanto, o que se tem observado até o momento, é uma prática distinta da preconizada no
Estudo de Impacto Ambiental, pois, segundo um dos moradores da região,
Tá vendo esse povo todinho aqui? O que receberam dinheiro já, um pouco de
dinheiro né já, num compra nem 1/4 do que eles tem de terra, nem 1/4. E isso se
for.na beira.do ribeirinho. Pra botar um assentamento la na terra onde num tem
água (...) maior dificuldade do mundo que as obras gasta muito menos que isso da
região. Isso é matar o pessoal, ta nos matando, ta nos matando! Quando eu fiz a
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minha proposta doutor, pra eles quando chegaram, me deu outra porcentagem
(parte não entendida) que é dando prejuízo a nois aqui, e posso provar.104

CONCLUSÕES
Até o momento, podemos concluir que tem havido uma lacuna entre o discurso oficial
e o discurso das famílias ribeirinhas, uma lacuna entre o que os documentos oficiais
estabelecem, e o que está sendo vivenciado pela comunidade. Tem havido um receio por parte
dos sertanejos em todas as etapas do processo: construção da barragem, indenização das áreas
atingidas e reassentamento. Os moradores da Barra do Rio temem que seus vínculos de
memória afetiva, suas tradições, seus bens materiais e imateriais sejam submersos junto com
as águas de Atalaia.
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RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar o uso da tecnologia no ensino geográfico.
A discussão se fundamenta na importância da presença de ferramentas tecnológicas,
especificamente o Google Earth e de que forma a presença desta ferramenta fornece melhores
condições de aprendizagem durante a formação de futuros professores de geografia. A
metodologia adotada foi o levantamento bibliográfico sobre o tema, seguido de uma
entrevista com os professores dos componentes curriculares específicos da ciência geográfica,
do curso de Licenciatura em Geografia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco – IFPE – Campus Recife. De acordo com os dados obtidos,
percebe-se o quão a presença do Google Earth é importante na aprendizagem da geografia,
pois através dele o estudante poderá visualizar lugares, cidades e suas construções e outros
elementos da paisagem, tornando o ensino mais interessante e significante. A falta de uma
sala de aula equipada para o uso de tecnologias, foi apontada como um fator que dificulta a
presença constante da ferramenta durante o desenvolvimento dos conteúdos geográficos.
Palavras–chave: aprendizagem, geografia, professor, software

Licentiate degree and Technology: Google Earth use in geographic teach
ABSTRACT: This article aims to analyze the use of technology in geographic education. The
discussion is based on the usage importance of technological tools, specifically Google Earth
and how this tool provides better learning conditions for the formation of future geography's
teachers. The methodology adopted was the literature on the subject, followed by interviews
to the teachers of specifics curriculum components of geographical science, of Licentiate
Degree in Geography, from Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – IFPE – Campus Recife. According to the obtained data, is possible to see how
Google Earth presence is important in geography learning because through it the student can
see places, cities and their buildings and other landscape elements, what makes the teach more
interesting and relevant. The lack of an equipped classroom for usage of technologies, was
identified as a factor that makes the constant presence of the tool during the development of
geographic content harder. It is important to say that teachers must be prepared to take the
technology to the classroom, make a plan to introduce the use of those tools during the
teaching - learning. The use of technology will only have a function in class if the teacher has
a goal for it.
KEYWORDS: learning, geography, teacher, software
INTRODUÇÃO
O presente artigo trata sobre o uso de ferramentas tecnológicas, especificamente o
Google Earth™ (GE), no ensino geográfico. Apresenta as primeiras discussões que fazem
parte do projeto de pesquisa intitulado “A Formação de Professores no IFPE no Curso de
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Licenciatura em Geografia: Um estudo sobre o Uso de Novas Tecnologias para o Ensino da
Geografia na Educação Básica”.
O interesse por este tema surgiu da curiosidade em conhecer se os professores do curso
de Licenciatura em Geografia do IFPE – Campus Recife, utilizam ferramentas tecnológicas
nas suas aulas uma vez que de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, no item que
trata sobre os saberes docentes, fala sobre a necessidade de: i) Desenvolver metodologias e
materiais didáticos específicos para o Ensino de Geografia, inclusive considerando as novas
mídias educacionais.
É notório que a cada dia a sociedade está cada vez mais moderna; novas ferramentas,
novas tecnologias, novas possibilidades. É quase impossível encontrar alguém que não se
relacione individual e coletivamente por meio das novas tecnologias. As pessoas interagem
cada vez mais numa espécie de vida virtual.
A sociedade, de uma forma geral, vem se beneficiando dos progressos tecnológicos. O
mundo vive um desenvolvimento acelerado, em que a tecnologia está presente em maior ou
menor escala. A escola precisa incorporar tais inovações para que possa cumprir com a sua
função de contribuir para a formação de indivíduos capazes de participar do processo de
transformação social de forma atuante.
As inovações tecnológicas por estarem presentes no cotidiano das pessoas, não podem
ficar do lado de fora dos muros das escolas. Ao contrário, elas servem como uma aliada ao
processo de aprendizagem dos alunos. MORAN (2014, p. 14), diz que uma das queixas
referentes às escolas “É de que os alunos não aguentam mais nossa forma de dar aula. Os
alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo um professor falando na frente por horas, da
rigidez dos horários, da distância entre o conteúdo das aulas e a vida”.
O professor tem a liberdade de inserir ferramentas tecnológicas no processo de ensino
que melhor se adequem aos conteúdos específicos de sua disciplina e que facilitem a
aprendizagem dos estudantes.
Uma ferramenta bastante simples e gratuita é o Google Earth. Este foi desenvolvido
pela Keyhole Inc, uma companhia adquirida pela empresa norte americana Google, em 2004.
O produto, renomeado de Google Earth™ (GE), tornou-se em 2005, disponível para uso em
computadores pessoais. O GE é uma ferramenta tem tudo a ver com a geografia e que pode
ser trabalhada em vários ramos da geografia.
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Com a intensificação do uso das ferramentas digitais, a empresa Google
passou a oferecer, a partir de 2005, o Google Earth que, segundo o sítio
institucional da empresa, é um navegador geográfico. Com o programa, que
apresenta o globo terrestre de forma tridimensional, é possível visualizar
lugares, cidades e suas construções e outros elementos da paisagem. Ou seja,
por meio do Google Earth é possível a visualização de fenômenos
geográficos de qualquer parte do mundo. As fotografias, feitas a partir de
satélites, tornam a visualização quase que concreta, o que pode auxiliar a
aprendizagem da Geografia e a efetivação do uso da linguagem cartográfica.
A ferramenta permite o uso de coordenadas geográficas na busca de
localidades e possibilita o trabalho com localizações, uma das características
do ensino da Geografia. (MOURA, 2008, p.6).

Pela sua fácil acessibilidade e uso, o software está com seu uso cada vez mais popular.
“Pela popularização e democratização do acesso a informação geográfica, muitos especialistas
o consideram, até agora, uma das conquistas cartográficas mais marcantes do século XXI.”
(LIMA, R. Nunes de Souza. P.6).
A inserção de ferramentas tecnológicas nos cursos de formação de professores, além de
facilitar aprendizagem e favorecer o interesse dos estudantes pelos conteúdos estudados,
favorece a utilização, pelos formandos, em suas futuras atividades docentes.
É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos
como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar
atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se
instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras.
(TASSINARI et al., 1997, p. 67).

Abordar questões relacionadas ao uso das tecnologias na escola nos remete a reflexão
sobre o que vem a ser o papel do professor no mundo contemporâneo, o que nos leva a
questionar: os professores utilizam recursos tecnológicos nas suas aulas? Quais? Que
importância atribuem o uso das tecnologias no processo ensino aprendizagem?
Diante do exposto, este artigo tem como objetivos: identificar o uso de ferramentas
tecnológicas no ensino da geografia, especificamente o Google Earth e analisar sua influência
no processo de ensino- aprendizagem.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa teve como ponto de partida a pesquisa bibliográfica que, segundo Marconi e
Lakatos (1992), é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros,
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o
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pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado
assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas
informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Em um segundo momento, foi realizada uma análise descritivo – exploratória na qual,
de acordo com Minayo (1994), enfatiza-se o levantamento de informações que permitam
apreender o universo de significados - motivos, crenças, valores e atitudes - relacionados ao
fenômeno estudado, considerando-se, para tanto, o contexto sócio-histórico dos participantes
do estudo.
Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo de
estudo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE),
especificamente o curso de Licenciatura em Geografia – Campus Recife, os sujeitos da
pesquisa constituem-se de cinco professores dos conteúdos específicos da geografia.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se o questionário com perguntas abertas e
fechadas. O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por
escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a pesquisa, foi observado que a presença do software em sala de aula é relativa
a cada matéria e a prática pedagógica de cada professor. A primeira pergunta do questionário
aplicado aos professores foi sobre a utilização do Google Earth no processo de ensino.
Num total de cinco professores do ensino superior da Licenciatura em geografia,
especificamente das áreas de geografia física ou humana, quatro usam a ferramenta do Google
Earth no processo de ensino-aprendizagem. Quanto a frequência, estes destacaram que o uso
era constante e que era quase obrigatório para uma boa aula de geografia. O docente A
afirmou que:
“É uma ferramenta muito importante. Ela oferece muitas oportunidades de
fazer as mediações com os conteúdos trabalhados, mas eu tenho alguma
dificuldade de lidar com tecnologia. Além disso,em geral, nossas salas de
aulas não são equipadas e a instalação e a preparação dos equipamentos para
fazer o uso, leva um determinado tempo, que acaba por me desestimular”.

É visível que existe uma série de fatores que comprometem o uso das ferramentas tecnologias
em sala de aula, especificamente o Google Earth. Para o uso do Google Earth, é necessário no

Artigos

Ciências Humanas

13950

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

mínimo um computador e um projetor de imagem ou um televisor. Por vez, as salas de ensino
do curso superior de geografia no IFPE campus Recife, é compartilhada no período diurno
com os cursos técnicos do integral, não dispondo de equipamentos previamente instalados.
O professor que afirmou não utilizar o recurso justificou que:
“Não vejo muita necessidade do Google Earth em minhas aulas.
Normalmente eu abordo os assuntos a partir de textos e com isso tenho uma
melhor abordagem do assunto. Acredito que vai depender do interesse de
cada um sobre se interessar no uso do Google Earth e abordar aspectos que
envolvam o conteúdo trabalhado em sala”.

Especificamente nas aulas de geografia da população, que é ministrada pelo professor
que disse que não usava a ferramenta, existem inúmeras possibilidades de se trabalhar com o
Google Earth. Seja para mostrar as regiões do mundo, a localização dos territórios e até
mesmo as áreas de influência econômica, entre outros. Mas, cada professor tem sua didática e
se sente confortável como a utiliza.
A terceira e última pergunta foi a seguinte: A presença dessa ferramenta (GE) em sala
de aula promove uma maior participação dos alunos durante o processo de ensino?Quatro
professores afirmaram que a ferramenta chamava uma maior atenção dos alunos nas aulas.
Um deles afirmou: “A partir do momento que você traz um vídeo, por exemplo, você já
consegue chamar a atenção dos estudantes para aquilo. Por mais que seja somente um vídeo:
pequeno, grande, chato, bom; isto já desperta a curiosidade deles”.
O processo formativo do professor de Geografia que não ocorre uma articulação entre
conhecimentos específicos da Geografia com o mundo e a realidade que o aluno vive, acaba se
tornando uma coisa alheia e distante. O uso das tecnologias facilita a compreensão da ciência
geográfica, uma vez que trabalha com imagens.

A Geografia é uma ciência social. Ao ser estudada, tem de considerar o
aluno e a sociedade em que vive. (...) Não pode ser um amontoado de
assuntos, ou lugares (parte do espaço), onde os temas são soltos, sempre
defasados ou de difícil (e muitas vezes inacessível) compreensão pelos
alunos. Não pode ser feita apenas de descrição de lugares distantes ou de
fragmentos do espaço. (CALLAI, 2003,p. 57)

Entendemos que é preciso também, na formação dos professores, incentivar e articular
os conteúdos ministrados em sala de aula com o uso das tecnologias, para que os futuros
professores conheçam tais ferramentas, possibilitando assim um maior incentivo para que
estes usem em suas futuras aulas.
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Por mais importante que seja, a presença das ferramentas tecnológicas em sala de aula,
ainda existe uma série de fatores que comprometem o seu uso. Especificamente para o uso do
o Google Earth, é necessário no mínimo um computador e um projetor de imagem ou um
televisor. Por vez, as salas de ensino do curso superior de geografia no IFPE campus Recife, é
compartilhada no período diurno com os cursos técnicos do integral.
Um dos entrevistados, especificamente o professor de geografia do Brasil, afirmou:
“Há dificuldades até mesmo de segurança e conservação do patrimônio, já
que essas salas são compartilhadas pela manhã e tarde com estudantes da
educação básica. E, alem disso, elas não são devidamente seguras, o uso de
Data show e televisores não são instalados lá e isso acaba sendo um
problema a mais”.

Questões como a falta de salas próprias para o ensino superior, a presença de um
laboratório, ferramentas já instaladas na sala de aula, entre outros, são pontos que também
merece atenção. Segundo Bicudo (1999), os processos que envolvem comunicação e
interatividade são importantes em prol do processo educativo auxiliado pelo uso do
computador, porém, existe uma série de fatores que por vez comprometem o uso da
tecnologia em sala de aula. Visto que a estrutura do ensino superior ainda encontra
dificuldades para se submeter, é possível imaginar o quão isto é precário e difícil para o
professor lidar nos níveis básicos de ensino.
Por mais que sejam precárias as condições de ensino e a inserção de tecnologias em sala
de aula, mas deve sim existir um apelo quanto ao seu uso e preservação. Sobre a fala de um
professor da área de geografia cultural, ele afirmou:
“Usualmente eu uso o Google Earth. Mas não descarto sua importância e
tento sempre encontrar meios de trabalhar com isto. Normalmente, eu utilizo
no ensino superior para definir a rota das atividades de campo e peço que os
estudantes explorem a área a ser vistidada apartir de imagens por satélite e
outros meios que o Google Earth oferece. Feito isso, peço também que eles
analisem o todo, a imagem numa escala global, para que possamos
posteriormente trabalhar as regiões numa escala menor. Antes eles viam por
imagens de satélite e na atividade eles estão presente no lugar de estudo,
agora, onde tenho a possibilidade de trabalhar aspectos culturais”.

É visível que a ferramenta serve para trabalhar também as áreas culturais da geografia.
Por mais comum que seja a abordagem de elementos da natureza, do lugar, clima, tempo,
vegetação, hidrografia, é possível abordar aspectos culturais e fazer uma relação do ensino e a
presença do software. Com isso, espera-se que a frequência com que esta ferramenta é
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utilizada seja cada vez maior. Claro, onde exista uma relação com o conteúdo a ser
trabalhado.
Para eventuais trabalhos no futuro, esperamos que a tecnologia esteja cada vez mais
inserida na sala de aula e que se busquem sempre formas que possam acrescentar no processo
de ensino-aprendizagem dos discentes.
CONCLUSÕES
Este artigo teve como objetivo analisar a utilização da ferramenta do Google Earth no
processo de formação de professores no curso de licenciatura em Geografia do IFPE Campus Recife. Especificamente interessou compreender a frequência da utilização desta
ferramenta pelos professores e o quanto favorecia ao interesse e envolvimento dos formandos,
com o assunto abordado.
O uso das tecnologias na escola é um importante meio de articulação entre os conteúdos
a ser trabalhado e a realidade dos discentes. No caso da ciência geográfica, é uma forma dos
estudantes relacionarem os conteúdos com imagens que fazem parte de um determinado
espaço. É importante ratificar que o papel do ensino da geografia é estabelecer as relações sociais
dos homens que ocupam o espaço bem como analisar as relações, econômicas e culturais que ali
encontramos .

É importante dizer que o professor precisa estar preparado para levar os recursos
tecnológicos para a sala de aula, fazer um planejamento que insira o uso destas ferramentas
durante o processo de ensino – aprendizagem. O uso da tecnologia só terá uma função nas
aulas se o professor tiver um objetivo para ela.
Este trabalho pode servir como base aos formandos e professores, no que tange à
concepção de informações sobre as condições do uso de ferramentas tecnológicas no curso de
licenciatura em geografia IFPE Campus Recife. Novas pesquisas com base no uso do Google
Earth em sala de aula podem ser realizadas, de modo que seja feito um aprofundamento sobre
o uso da ferramenta e de que forma ela influencia na formação dos futuros professores, em
prol de melhores condições de ensino.
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RESUMO: Mesmo com o advento das tecnologias em sala de aula, o livro didático é o
principal instrumento utilizado nas aulas pelos professores de química do ensino médio. É o
livro didático que orienta o trabalho do docente e estimula a adoção de práticas pedagógicas.
Este artigo tem por objetivo analisar alguns livros de química do ensino médio, tais como:
Química Cidadã, Química na Abordagem do Cotidiano e Ser Protagonista, utilizando os
critérios do Guia Nacional do Livro Didático e parâmetros selecionados por professores de
Química das cidades baianas de Salvador, Santo Amaro, São Félix, Itapetinga e Feira de
Santana. A metodologia empregada para se obter os resultados, se baseia na leitura de obras
acerca do tema e na aplicação de questionários para extrair os critérios elegidos pelos
docentes. Os resultados das análises contribuíram na metrificação, através da atribuição de
notas aos livros. Além disso, foi possível comparar os requisitos do Guia com os obtidos nos
questionários. Espera-se com este artigo promover uma discussão e a divulgação a respeito
do tema.
Palavras–chave: livro didático, critérios de seleção, educação

TEXTBOOK OF CHEMISTRY: SELECTION CRITERIA USING
PARAMETERS SUGGESTED BY TEACHERS AND BASED ON THE
NATIONAL TEXTBOOK GUIDE
ABSTRACT: Even with the advent of technology in the classroom, the education book is the
main instrument used in class for high school chemistry teachers. It is the textbook that guides
the work of teaching and encourages the adoption of pedagogical practices. This article aims
to analyze some high school chemistry textbooks such as: Citizen Chemistry, Chemistry in
Daily Life Approach and be Protagonist, using the criteria of the National Textbook Guide
and parameters selected by chemistry teachers of Bahian cities of Salvador, Santo Amaro, Sao
Felix, Itapetinga and Feira de Santana. The methodology used to obtain the results is based on
the reading of works on the subject and application of questionnaires to extract the criteria
chosen by the teachers. The results of the analysis contributed to the versification, by
assigning notes to books. Moreover, it was possible to compare the Guide requirements with
those obtained in the questionnaires. It is hoped that this article promote discussion and
dissemination on the subject.
KEYWORDS: educational book, selection criteria, education
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INTRODUÇÃO
Os livros didáticos (LD) são ferramentas auxiliares fundamentais para a educação do
indivíduo. Diversas informações tratadas e aprimoradas pela comunidade científica das
diversas áreas do conhecimento são encontradas nestas fontes de aprendizado. Assim, estas
obras desempenham um papel extremamente importante para a construção do conhecimento
nos diversos níveis de ensino. Desta forma, o processo de escolha do livro didático “ideal”
para ser aplicado em uma determinada instituição de ensino, não pode ser subjetivo e sem
critérios formais. O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza bienalmente às escolas que
participam do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o Guia Nacional de
Livros Didáticos (GLD) do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Este guia baseiase em resenhas e informações necessárias a respeito de títulos inscritos previamente pelas
editoras e que foram aprovados pelo MEC.
O Guia, por sua vez, tem o objetivo de auxiliar os professores das instituições que serão
contempladas com tais obras durante o processo de escolha dessas. Cada escola tem o direito
de escolher entre os livros presentes no Guia, aqueles que desejam utilizar e que possam, da
melhor forma, atender aos seus planos pedagógicos. Sendo assim, o PNLD cumpre a função
também, de estimular a discussão e participação de professores na escolha dos livros a serem
utilizados na escola, concorrendo desse modo, para o exercício competente de sua profissão.
(BRASIL, 2014). O PNLD tem como objetivo a distribuição gratuita de obras didáticas,
dicionários e materiais que possam vir a dar apoio, aprimorar e sustentar as práticas
educativas dos estudantes que integram a rede pública de ensino. Então, é natural que este
programa busque inovar e melhorar seu processo de avaliação e escolha de tais materiais, uma
vez que estes poderão ser adotados por um período de três anos.
O papel do GLD, neste paradigma, é indispensável dentro do PNLD. É a partir dele que
os educadores e o corpo escolar têm as suas primeiras impressões e informações à respeito
dos materiais disponíveis para escolha. Com isso, as primeiras impressões e seleções são
realizadas colocando em voga a realidade da instituição em questão, reafirmando assim que “a
leitura deste Guia é importante porque é um documento elaborado para apoiar o processo de
escolha realizado pelo conjunto de professores de cada escola” (BRASIL,2014). Além disso,
é durante o processo de escolha dos materiais didáticos que “o professor deve estar preparado
não só para selecionar os livros de uma "lista" organizada por "especialistas", como também
para saber lidar com os erros presentes nos livros ao alcance de seus alunos.” (NÚÑEZ,
2003).
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Comprovadamente, então, a escolha do livro didático deve ser cautelosa, pois “o livro
vai além de um simples manual escolar, na medida em que convive cotidianamente com
alunos e alunas durante todos os anos da vida escolar, [...] deixando marcas definitivas na
memória.” (MANTOVANI, 2009). Sendo assim, a elaboração do Guia pelo MEC tem papel
decisivo e, pelo menos teoricamente, precisa ser consultado para que a opção escolhida possa
surtir resultados positivos.
Este trabalho, portanto, lançando o olhar para este “processo de escolha do livro
didático”, visa levantar questões à respeito do tema. Principalmente, do uso do Guia e/ou dos
critérios que os professores da rede pública de ensino utilizam no momento da seleção e
escolha destes materiais. Os docentes realmente seguem as dicas e instruções do Guia ou
simplesmente julgam as obras seguindo suas experiências? O objetivo é tentar compreender
os critérios utilizados pelos educadores e o porquê da utilização destes, principalmente se tais
critérios não estiverem presentes no Guia que fora disponibilizado.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de obter critérios aplicados por professores hodiernamente, os quais
remontam sua forma de escolha dos LD da disciplina de química, foi aplicado um
questionário qualitativo. A construção do questionário tomou como base os critérios do GLD,
no artigo de Loguercio, Samrsla e Pino (2001) e também na tese de mestrado de Turin
(2013). O questionário é composto por 12 questões que foram divididas em 3 (três) blocos e a
maioria é de natureza subjetiva. As questões do bloco “Identificação”, têm por objetivo
identificar a titulação acadêmica do entrevistado, idade, tempo de ensino na disciplina de
química e instituições que leciona. O segundo bloco, denominado “Escolha do Livro Didático
de Química”, visa detectar se o professor já participou do processo de escolha do livro
didático a ser utilizado, como se deu essa seleção, qual fora o livro escolhido, o grau de
satisfação com o mesmo, as atribuições da obra que contribuíram para a resposta anterior e a
frequência com que o livro é ou foi utilizado. Por fim, no bloco “Critérios Utilizados para a
Escolha do Livro Didático de Química” pretende-se extrair, de fato, os critérios que os
professores utilizam para a escolha dos LD da disciplina.
O conjunto de perguntas para a coleta de dados foi respondido por 8 (oito) professores
de Química das cidades baianas de Santo Amaro, São Félix, Feira de Santana, Salvador e
Itapetinga. Após a aplicação dos questionários, foi executada a separação dos critérios
sugeridos pelos professores respondentes. É importante salientar que foi possível cruzar estes
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critérios apontados pelos professores, com os fundamentos indicados pelo Guia, a partir de
uma correlação de requisitos.
Para a classificação dos livros Química Cidadã de Mól e Santos (2010), Ser
Protagonista de organização de Julio Cezar Foschini e Lisboa (2010), e Química na
abordagem do cotidiano de Tito e Canto (2006), foi realizada a leitura dos capítulos
referentes à tabela periódica e ligações químicas acompanhada de anotações sobre estes
livros, referentes aos critérios computados através dos questionários e com os requisitos
presentes no Guia.

Figura 1. Capas dos Livros analisados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os professores que responderam o questionário estão na faixa etária entre 31 e 52 anos,
sendo que em média, possuem 12 anos de ensino e todos participaram do processo de escolha
do Livro Didático, no qual, a maioria afirma que realizou reuniões com outros docentes para a
escolha deste. A respeito da escolha do LD, 2 professores alegaram ter escolhido o livro Ser
Protagonista, 1 professor selecionou o livro Química Cidadã e demais professores
escolheram outros livros. Todos os professores apresentaram algum tipo de especialização,
seja ela em educação, meio ambiente ou na própria área de Química. Entretanto, nem todos
possuíam formação em Química, como a exemplo de um professor bacharel e mestre em
Engenharia de Alimentos e outro professor pedagogo, licenciado em Letras e em Biologia e
especialista em Meio Ambiente.
A partir das análises realizadas através de pesquisas e aplicação do questionário,
percebemos que os professores apresentaram uma grande experiência para pensar a respeito
do LD e eleger estes baseando-se em requisitos pré-definidos, a maioria dos professores
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apresentaram-se satisfeitos com as obras adotadas. Os docentes usam com frequência as obras
adotadas, sendo que, as utilizam para a discussão de textos e resolução de exercícios em sala.
Da necessidade de agrupar os critérios estabelecidos pelos professores em grandes
categorias, foram calculadas as respectivas frequências absolutas destes, que estão
exemplificadas conforme a Figura 2.
É possível perceber que os critérios escolhidos pelos professores visam, em maioria,
contribuir para o entendimento do aluno sobre a obra, quando opta por critérios presentes nas
categorias Linguagem Adotada, Didática, Figuras, Aprofundamento do Conteúdo, Exercícios
e Atividades Experimentais; preparar os alunos para os diversos processos seletivos com a
escolha do requisito Exercícios de Processos Seletivos, incluso na categoria Exercícios; e
despertar no aluno a percepção dos assuntos abordados em seu cotidiano, bem como a relação
dos conteúdos de química com as diversas áreas do conhecimento com a escolha de critérios
incluídos nas categorias Contextualização, Atualidade e Interdisciplinaridade.

Figura 2. Frequência Absoluta de Critérios por Categorias. Fonte: Autor.
Já os critérios estabelecidos pelo GLD como norteadores para a escolha do livro
didático de Química, vão ao encontro com a preocupação na formação do aluno como um
cidadão crítico, analisador e com capacidade de entendimento das mais variadas formas de
apresentação de resultados científicos (seja por meio de gráficos ou tabelas). Além também
da percepção, por parte dos discentes, dos assuntos da química relacionados com as demais
áreas e com o cotidiano.
Foi percebido que alguns critérios presentes no Guia estavam presentes nos critérios das
categorias exemplificadas na Figura 1, mas alguns dos conceitos presentes no GLD nem
apareciam nos questionários respondidos. Experimentos com a Periculosidade Controlada,
Incentivo da Aprendizagem por meio da Simbologia Química e a Apresentação da Química
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como sendo uma ciência de caráter provisório, por exemplo, não aparecem nos questionários,
apesar de estarem presentes no GLD como sendo um dos caminhos pelos quais os professores
devem seguir para a escolha do livro. Entretanto, conceitos outros como Contextualização;
Indicação de Experimentos; Preocupação com o Meio Ambiente e Interdisciplinaridade são
tratados como essenciais para a escolha do LD, tanto no Guia quanto nos questionários.
Analisando as obras a partir dos critérios extraídos dos blocos 3 e 4 do GLD, foi
encontrada a necessidade de atribuir notas a tais critérios a fim de classificar os livros como
sendo o mais próximo possível às indicações do Guia.
Com relação ao livro A, percebemos que apesar da presença de exercícios em grande
quantidade, o mesmo deixa a desejar no que diz respeito, por exemplo, aos cuidados que se
deve tomar ao realizar atividades em laboratório, não indicando, inclusive, em um dos
capítulos analisados quais os materiais de segurança deveriam ser utilizados e de que maneira
os materiais deveriam ser descartados após a realização da prática, por isso, o conceito
atribuído a este critério foi regular (Tabela 1). As relações de contextualização com a História
e a realidade atual são feitas em pequenos blocos e com pequenas e poucas imagens. Outro
ponto que esta obra deixa a desejar é na medida em que não há relação direta com outras áreas
do conhecimento, exemplificando, por exemplo, onde e como alguns elementos podem ser
usados na Biologia (ou qualquer uma das outras áreas de conhecimento). Apesar disso,
devemos reconhecer que a presença dos exercícios são importantes para, como já fora dito
pelos docentes entrevistados, a preparação do aluno para futuros processos seletivos, a
familiarização do mesmo com a disciplina ou até mesmo aperfeiçoar a prática do educando
em relação às atividades que envolvem a química de alguma forma. Além disso, a indicação
de projetos e pesquisas fomentam e estimulam o aluno para as práticas científicas.

Artigos

Ciências Humanas

13961

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Tabela 1. Análise das obras indicadas pelos professores segundo critérios do Guia do Livro
didático. Fonte: Autor.

Os livros Ser Protagonista, Química Cidadã e Química na abordagem do cotidiano são representados pelas letras
A, B e C e as figuras com cores verde, amarela e vermelha representam, respectivamente, os conceitos bom,
regular e ruim atribuídos pelos autores deste artigo.

A respeito do livro B foi percebida a presença de uma simbologia indicando o cuidado
no descarte dos resíduos do experimento sobre condutividade elétrica, além da indicação de
como e onde descartar os mesmos, por isso, o conceito atribuído a este critério foi bom. O
experimento apresentado no capítulo de Ligações Químicas, indicado para ser realizado pelo
professor em sala de aula, não apresenta alta periculosidade, mesmo se fosse feito por alunos
existe a indicação de cuidado no manuseio de alguns reagentes. Nesta obra é possível
perceber a grande contextualização dos conteúdos estudados e a relação destes com as
diferentes disciplinas e as demais áreas do conhecimento, inclusive a área de Ciências
Naturais, por meio de textos, principalmente através dos textos que fazem a abertura dos
capítulos (estes, muito requisitados pelos docentes). Na tentativa de construir um livro mais
geral, não há a presença de contextos com uma realidade específica, não correspondendo a
alguns pedidos dos professores entrevistados. A forma com que o livro promove o
desenvolvimento da habilidade de comunicação científica é muito interessante, além de
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apresentar tabelas explicativas, são trazidas diversas ilustrações e também contém a presença
de box de perguntas que visam o estímulo da investigação científica do aluno.
Sobre o livro C, foi percebida a pouca exploração da Contextualização e da
Interdisciplinaridade, desapontando assim, os critérios postos pelo GLD e também pelos
professores, porém, isso não significa que não haja a presença destes. No livro, a relação com
as disciplinas História e Física, aparecem exploradas, principalmente no capítulo referente à
Tabela Periódica. Em contrapartida, há o grande estímulo da criação da habilidade de
comunicação científica, requerida pelo guia, por meio do uso de tabelas e atividades que
visam a organização das respostas para melhor apresentação dos dados coletados. Ao critério
de Não Incentivo à Aprendizagem Mecânica e Memorização foi atribuído o conceito regular,
pois, nos capítulos lidos é solicitado ao aluno o uso da memória devido aos vários símbolos e
fórmulas da Química.
CONCLUSÕES
Com base na análise do GLD e dos questionários, foi possível perceber que alguns
professores desprezam as indicações propostas pelo Guia, e alguns chegaram até a declarar
que alguns critérios presentes neste não são muito relevantes para um livro didático, pois, o
professor pode estar realizando estas demandas em sala de aula. Por este motivo é importante
a construção de um trabalho que elenque de uma forma mais específica os critérios postos
pelos professores e a análise dos capítulos das obras, como no presente caso, a partir dos
requisitos dos docentes.
Independentemente dos conceitos atribuídos, percebemos que todos os livros
apresentam características que, de certa forma, fariam com que eles fossem adotados em
Instituições de acordo com os critérios indicados pelo Guia e pelos professores que
responderam ao questionário. O LD Química na Abordagem do Cotidiano não está presente
no GLD (2015).
Os critérios mais indicados pelos professores nos questionários se encaixam nas
categorias: Linguagem Adotada, Exercícios e Contextualização, estes, visam a preparação dos
alunos para os diversos processos seletivos, bom entendimento acerca dos conteúdos e
percepção destes em seu cotidiano.
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RESUMO: Cientes dos perigos que o descarte inapropriado do lixo eletrônico pode causar, o
projeto aliou conhecimentos do curso de eletroeletrônica a uma questão muito discutida
atualmente: o que fazer com o lixo, resíduos oriundos das atividades humanas, quase sempre
descartados com pouco ou sem nenhum controle, degradando a qualidade de vida e os
ecossistemas terrestres e aquáticos. Nosso objetivo foi identificar os principais tipos de lixo
eletrônico descartados pela população do município de Arapiraca e o destino deste tipo
específico de lixo. Para atingirmos nosso objetivo, realizamos entrevistas junto à população
em diversos pontos da cidade, nas lojas que fazem manutenção e reparação de
eletroeletrônicos e de informática, realizamos visitas ao lixão da cidade, à Secretaria de Meio
Ambiente e Saneamento na prefeitura e a diversos pontos de coleta específicos: como a
associação dos catadores (ASCARA) e pontos de coleta de pilhas e baterias. Por fim,
verificamos através da literatura os materiais contidos nesses equipamentos, possíveis
prejuízos causados a depender da forma de descarte e quais as possíveis soluções para
resolução do problema. É fato que nosso estilo de vida consumista tem necessitado que cada
vez mais recursos naturais sejam transformados em produtos industrializados, porém o
descarte desses materiais após seu ciclo de vida, não é ainda motivo de preocupação por parte
da população em geral que não conseguiu uma forma menos danosa de unir sociedade,
economia e ambiente, esferas que interagem e são dependentes entre si.
Palavras–chave: CONSUMISMO, DESCARTE INAPROPRIADO, PREJUÍZOS
AMBIENTAIS, RECURSOS NATURAIS

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS
ABSTRACT: Aware of the dangers that inappropriate disposal of electronic waste can
cause, the project has teamed course knowledge of electronics to a question very currently
discussed: what to do with waste, waste from human activities, often discarded with little or
no control , degrading the quality of life and the terrestrial and aquatic ecosystems. Our goal
was to identify the main types of e-waste discarded by the Arapiraca city population and the
fate of this particular type of waste. To achieve our goal, we conducted interviews with the
population in various parts of the city, in shops that do maintenance and electronics and
computer repair, carry out visits to the city dump, the Department of Environment and
Sanitation at the town hall and the various points of specific collection: as the association of
collectors (ASCARA) and collection points for batteries. Finally, we verified through
literature materials contained in such equipment, possible damage caused to depend on
disposal and what the possible solutions to solve the problem. It is true that our consumerist
lifestyle has needed more and more natural resources are transformed into processed products,
but dispose of these materials after their life cycle, is not of concern from the general
population who failed a way less damaging to unite society, economy and environment
spheres that interact and depend on each other.
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KEYWORDS: CONSUMERISM, INAPPROPRIATE DISCARD, ENVIRONMENTAL
DAMAGE, NATURAL RESOURCES
INTRODUÇÃO
Na maioria das vezes a sociedade em si é muito pouco questionadora sobre seus
próprios atos. Fomos treinados a reproduzir o modelo de vida vigente, sem refletir sobre
nossas ações. Assim sendo, somos uma sociedade extremamente consumista e pouco
preocupada com o desenvolvimento sustentável, ou seja, em garantir um ambiente saudável às
próximas gerações, exaurindo sem precedentes os recursos naturais.
Não é comum falar no lixo tecnológico ou industrial, portanto as pessoas não sabem o
que fazer com ele e como descartá-lo. Aliás, nem mesmo o poder público, responsável pelo
bem estar de seu povo, sabe. E assim persiste um velho impasse: Os governos não se
preocupam porque a população não cobra, a população não cobra porque desconhece os males
provocados pelo descarte inadequado do lixo. A ignorância da população não a faz entender
que muitas de suas mazelas estão intrinsicamente relacionadas ao ambiente em que vivem,
ficando a mercê de medidas paliativas por parte do poder público para amenizar males que,
apenas se combatem consequências, sem se preocuparem com as causas, o que resolveria
definitivamente o problema. Não precisamos entender de economia para saber que prevenir é
melhor que remediar: se o governo e a população se preocupassem com um meio de vida
ecologicamente correto pouparíamos dinheiro, sofrimento e vidas.
STEINER (2015) salientou a necessidade de limitar a utilização de produtos químicos
perigosos e de encontrar uma solução para a massa de lixo eletrônico que se acumula por todo
o mundo. Explicou que há mais minerais em celulares, computadores e outros aparelhos do
que a quantidade existente em reservas subterrâneas, o que o mesmo chamou de “mineração
urbana”. Ressaltou ainda que morrem mais de um milhão de pessoas por intoxicação química
e lembrou que a falta de conhecimento sobre o descarte apropriado desse tipo de lixo,
exacerba o problema.
Baseado nos dados do PNUMA o Brasil é, dentre os países emergentes, o que mais
gerou lixo eletrônico: a cada ano o Brasil descarta cerca de 97 mil toneladas de computadores;
2,2 mil toneladas de celulares; 17,2 mil toneladas de impressoras.
Diante de um problema tão sério, desconhecido pela população e omitido por
fabricantes e poder público, tomamos por objetivo identificar quais os tipos de lixo eletrônico
mais descartados pela população do município de Arapiraca e o destino a ele dado. Sabendo
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desses aspectos, foi possível ter a noção de quais substâncias estavam sendo lançadas no meio
ambiente por meio do lixo eletrônico e os perigos a ele relacionados.
Miguez (2010),

salienta que quando a população pressiona as empresas a se

responsabilizarem pelo ciclo de vida de seus produtos, estas vão buscar alternativas como
forma de competição para agradar seus clientes, cada vez mais exigentes e conscientes,
evitando o descarte de substâncias tóxicas. Assim fica evidente a necessidade da participação
da

sociedade para a solução desse grande problema enfrentado no mundo todo,

principalmente pelas economias mais fortes.
Se faz necessário mais conhecimento sobre o assunto por parte da população afim de que
estejam cientes dos malefícios provocados e se preocupem de fato com a situação, cobrando
das autoridades fabricantes, governantes e, sobretudo mudando seus hábitos e costumes
errôneos, ainda pouco questionados por si mesmos.
Não existe mudança de comportamento sem reflexão e conhecimento acerca daquilo
que se quer e precisa mudar. Logo se faz necessário conciliar a melhoria da renda à qualidade
de vida através de um ambiente ecologicamente mais saudável o que repercute na saúde e
bem estar do povo. Economia, condições ambientais e sociedade são fatores indissociáveis.
MATERIAL E MÉTODOS
Como

toda fonte de pesquisa, buscamos na literatura informações prévias e elementares

sobre o assunto: definição, materiais que compõem o lixo eletrônico, efeitos nocivos, desafios
e possíveis soluções.
Posteriormente partimos para o trabalho de campo. Através de questionários, fizemos
entrevistas com 143 pessoas, dentre elas pessoas nos bairros, alunos de nossa instituição de
ensino que residiam na cidade, catadores de material reciclável no lixão e na Associação e
lojas de equipamentos eletroeletrônicos, computadores e celulares. Nestes questionários
haviam perguntas muito relevantes para entendermos sobre o assunto e também como a
população pensa e age a respeito deste tema. As perguntas norteadoras buscavam a resposta
para nosso problema de pesquisa: quais os tipos de lixo eletrônico mais descartados e as
formas de descarte mais utilizadas. Selecionamos 6 áreas, sendo estas escolhidas segundo a
renda: 2 condomínios de alto padrão, onde se concentra a população mais rica do município,
2 conjuntos habitacionais do programa “Minha casa, minha vida” onde há concentração de
pessoas de baixa renda e 2 bairros de classe média (ao redor da área central da cidade e
valores médios nos preços dos aluguéis). Entrevistamos uma mostra de 0,2% da população de
Artigos

Ciências Humanas

13967

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

cada área, pois sabemos que a renda influencia diretamente na quantidade e no tipo de
produto descartado pela população. Essa percentagem foi definida em função de haver
bairros muito populosos na cidade.
Foram feitas entrevistas com os catadores de materiais recicláveis no lixão da cidade
para comprovarmos se os mesmos materiais que a população dizia descartar no lixo comum
eram os mesmos colhidos pelos catadores. Das 30 pessoas que trabalhavam no local, 10
foram entrevistadas.
Na Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos percebemos que, apesar dos
plásticos e papelão serem os materiais que mais geram renda, havia ali lixo eletrônico sendo
colhido para a retirada de alguns metais como cobre e alumínio, dentre eles observamos:
toner de impressora, ventiladores e ar condicionado.
Junto às lojas de conserto de equipamentos eletroeletrônicos, de informática e celulares
aplicamos questionários próprios de acordo com material trabalhado e foi bastante útil para
compreendermos um pouco mais sobre o descarte destes equipamentos após sua vida útil.
Com os dados em mãos, os transformamos em gráficos e tabelas para facilitar a leitura e
interpretação e inferimos reflexões sobre os dados coletados que serão discutidos no próximo
item. Cientes de qual o tipo mais comum de lixo eletrônico descartado pela população e sua
forma de descarte, analisamos através da literatura os possíveis males causados à população e
propusemos soluções para o problema baseado em outras experiências vivenciadas em outras
partes ao redor do mundo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa feita comprovou o que vivenciamos diariamente: Fazemos parte de uma
sociedade capitalista que adquire cada vez mais bens e descarta produtos cada vez com menos
tempo de uso. Seja por causa da obsolescência programada, seja por causa das novidades
lançadas no mercado. Conforme Figura 1, a maior parte da população local, disse que realiza
a troca frequente de algum tipo de material eletroeletrônico, mostrando a necessidade de dar
destino adequado a esse tipo de lixo
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Figura 1. Frequência com que a população de Arapiraca costuma trocar os
produtos que originam o lixo eletrônico. IFAL, 2015.

Outro fato a ser destacado é mostrado na Figura 2 evidenciando que a população tem
pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto, principalmente aqueles com menor poder
aquisitivo. Desconhecendo assim os malefícios que as substâncias contidas nesses
equipamentos podem causar ao meio ambiente e à nossa saúde.

Figura 2. Dados retratam o pouco conhecimento da população do município
sobre o lixo eletrônico. IFAL, 2015.
Os materiais mais descartados são lâmpadas, pilhas, baterias e celulares. Sendo que
50% das pessoas responderam ser comum o descarte de pilhas em sua residência, fato
observado na Figura 3. Esses produtos trazem grande preocupação com o descarte, pois
contém substâncias como cádmio, chumbo e mercúrio, que trazem danos ao pulmão, aos rins,
ossos, sistema nervoso e sanguíneo, cérebro e fígado.
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Figura 3: Muito comum o descarte de pilhas entre a população. IFAL, 2015.
Esses danos se dão quando a pessoa entra em contato com as substâncias mencionadas
através do descarte incorreto desses materiais possibilitando o contato e contaminação do solo
e da água.
Pudemos verificar que os pontos de coleta de materiais eletrônicos só existem para
pilhas, baterias e lâmpadas. Alguns recolhem celulares e que poucas pessoas sabem da sua
existência comprovando que apenas essa medida é insuficiente para a resolução do problema
conforme podemos analisar na Figura4.
Você tem conhecimento se no município há algum ponto de coleta do lixo eletrônico?

Figura 4: Retrata o desconhecimento de pontos de coleta do lixo
eletroeletrônico na cidade. IFAL, 2015.
O mais preocupante é saber que há uma parte considerável da população tem pouco ou
nenhum conhecimento sobre o lixo eletrônico. Na Figura 5, observamos que quando foi
perguntado o que poderia ser feito para resolver o problema do lixo eletrônico, poucas
pessoas deram respostas satisfatórias.
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Figura 5. Opinião dada pela população entrevistada para a resolução do problema
do lixo eletrônico. IFAL, 2015.
Diante das poucas opções de descarte adequado e ausência de informação sobre os
pontos de coleta, o principal destino do lixo eletrônico dado em Arapiraca, é o lixo comum
conforme observamos na Figura 6.

Figura 6. Destino dado ao lixo eletrônico em Arapiraca, segundo questionário
respondido pela população. IFAL, 2015.
Esse tipo de lixo não recebe a devida importância e tratamento por nenhum segmento da
sociedade: a população, carente de educação e portanto de informações sobre o que estes
aparelhos contêm, não se preocupam em descartá-lo no lixo comum. Quanto ao poder
público, como não realiza coleta seletiva, não tem nenhum controle ou planejamento para dar
destino específico a esse tipo de lixo.
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O que pudemos perceber de concreto quanto à preocupação do poder público em
Arapiraca a respeito do lixo eletrônico:
a) Existência de coletores de pilhas em diversos pontos da cidade: Apesar de sua
existência, 89% das pessoas entrevistadas disseram não saber sobre a existência desses pontos
de coleta. Para melhorar essa logística, a prefeitura criou mais postos de coleta e mudança de
alguns pontos dentro do mesmo bairro e está articulando juntamente com o IMA (Instituto
de Meio Ambiente) a entrega das pilhas coletadas a uma empresa em Maceió.
b) Apoio à Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Arapiraca - ASCARA: A
prefeitura apoia a Associação criada com ajuda de bolsistas e professor da UFAL, cedendo
inclusive o terreno onde 8 catadores trabalham diariamente recolhendo material nas ruas,
levando para a Associação, separando, pesando e enviando o material para compradores em
Maceió.
Quanto às lojas que consertam equipamentos eletrodomésticos, celulares e de
informática: Com exceção de apenas uma loja de informática, as demais disseram que não há
pontos de coleta para o material que descartam. Parte desse descarte vai para o lixo comum,
parte fica em depósito próprio do estabelecimento, parte é reutilizada para o concerto de
outros equipamentos e a outra é entregue ao dono do equipamento.
O que nos chamou bastante atenção foi uma loja no Garden Shopping na cidade de
Arapiraca, que recolhe materiais como pilhas, baterias, celulares e acessórios como cabo
USB, fones e etc. Esta loja pediu expressamente que não fosse divulgado seu nome pois,
segundo a visão da gerência, não é interesse do estabelecimento fazer marketing a respeito do
tema e quer que os clientes entendam a ação como dever da loja. Esse pensamento é
totalmente avesso a tudo o que tínhamos visto até o momento. Todos sabemos que o
marketing é essencial para as vendas e que muitas empresas usam o marketing ambiental para
atrair clientes, levando-nos a repensar se, de fato, a loja queria recolher um maior número de
produtos evitando assim o descarte incorreto.
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CONCLUSÕES
Comprovamos através do presente trabalho o grande descaso com um problema
bastante sério e que toma dimensões cada vez maiores: o descarte de equipamentos
eletroeletrônicos.
A população tem papel fundamental para que o problema seja resolvido: É ela quem
adquire esses produtos e posteriormente o descarta . Ou seja, a população pode escolher de
quem comprar e priorizar a compra daquelas empresas que de fato mantém sua
responsabilidade sobre o produto após a venda.
Deve haver maior estudo e pesquisa visando aumentar as possibilidades de
aproveitamento do material descartado. Uma rede articulada que envolva o recolhimento e
triagem desse material, ajudaria a diminuir os custos da logística reversa.
Temos a necessidade de fazer com que esse material retorne à cadeia produtiva, assim
evitaremos mais retirada de materiais da natureza e evitaremos que grandes quantidades de
resíduos estejam relegados apenas a ação do tempo para degradá-lo.
É preciso que os fabricantes encarem o problema como seu, conforme a lei já
determina. Pois muitos após vender os produtos, não se sentem mais responsáveis por eles.
É preciso mais ações do poder público, tanto no que diz respeito a locais apropriados de
descarte como punições para fabricantes e importadores que descumprem as leis já existentes.
Sem que haja interação entre o tripé sociedade, economia e meio ambiente tudo mais
estará fadado ao fracasso. O dever é da população, das empresas, do poder público criar uma
economia que não se baseie apenas no lucro e no consumo em massa. Se deve haver o
consumo consciente, deve por outro lado, existir a produção consciente e a destinação
consciente dos resíduos.
As questões ambientais requerem também uma escala humanitária, menos exploratória.
Basta lembrar das nações ricas que exploram duplamente as nações pobres: Extraem seus
minérios e outros recursos utilizados na fabricação de tais produtos e muitos ainda devolvem
lixo tecnológico como se fosse “inclusão digital”.
Assim como a fabricação de produtos é pensada mundialmente, a logística reversa
também deveria ser: É hora também de articular o retorno desses materiais ou parte deles à
cadeia produtiva.
Por fim acreditamos que a sociedade não está pronta e acabada, que os problemas de
hoje não se perpetuarão infinitamente sem solução. Os homens mudam. Mudam sua forma de
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pensar, de agir, descobrem soluções para o que os aflige. Como diria nosso grande educador
Paulo freire “O mundo não é, o mundo está sendo”. A mudança individual passa-se a coletiva
transformando a sociedade. Portanto, por mais difícil que seja a solução para o lixo eletrônico
neste momento, ela é possível. Talvez inviável se levarmos em conta apenas os aspectos
econômicos mas possível. Por isso a necessidade de juntarmos os três aspectos já
mencionados: sociedade, ambiente e economia, ambos são dependentes e interagem entre si.
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RESUMO: A presente atividade foi desenvolvida no âmbito do Curso de Licenciatura em
Química do Instituto Federal Baiano Campus Catu, tendo como objetivo o desenvolvimento
de recursos didáticos que possibilitassem o fortalecimento da relação ensino-aprendizagem de
conteúdos de química para pessoas surdas. O conteúdo selecionado foi a Classificação dos
Elementos Químicos, levando em consideração as propriedades periódicas e aperiódicas. O
percurso metodológico contou com a elaboração de uma tabela periódica com auxílio do
software Excel e a confecção de um jogo didático com materiais de fácil acesso. O processo
de validação se deu por meio de aplicação em uma turma de 9º ano em uma escola municipal.
Percebeu-se que é relevante realizar adoção de recursos didáticos em salas que possuam
pessoas surdas, pois possibilita aos mesmos novos olhares sobre a ciência química, superando
o distanciamento entre os conteúdos escolares e o cotidiano do estudante especial.
Palavras–chave: recursos visuais, educação inclusiva, tabela periódica

PLAYFULNESS IN CHEMISTRY TEACHING FOR THE DEAF: A
MEDIATED LEARNING BY SIGHT
ABSTRACT: This activity was developed within the framework of the course of Degree in
chemistry from the Federal Institute of Bahia Campus Catu, aiming the development of
teaching resources that could allow the strengthening of the teaching-learning relationship of
chemical content for deaf people. The selected content was the classification of the chemical
elements, taking into account the periodic and non-periodic properties. The route
methodology included the preparation of a periodic table with the aid of Excel software and
the making of a didactic game with easy access. The validation process took place through
application in a ninth grade class in a school Hall. It was noticed that's relevant conduct
adoption of didactic resources in classrooms with deaf people, because it allows the same new
perspectives on Science chemistry, overcoming the gap between the contents and the
everyday life of the special student.
KEYWORDS: visuals, inclusive education, periodic table.
INTRODUÇÃO
É perceptivel que a inclusão de alunos e alunas surdos (as) nas escolas regulares tem
aumentando siginificativamente nos ultimos anos. De acordo com o Portal Brasil, em
matéria intitulada Dados do Censo Escolar indicam aumento de matrícula de alunos com
deficiência, publicada no dia 23 de março de 2015, no ano de 2014 “[...] mais de 698 mil
estudantes especiais estavam matriculados em classes comuns. Percentual sobe para 93% em
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escolas públicas”. O desenvolvimento de ações que viabilizem a inclusão de pessoas com
deficiência no cotidiano da escola regular proporciona novas perspectivas na relação ensino e
aprendizagem em ciências e matemática, assim como em tecnologia. De acordo com o texto
da Conferência Mundial Sobre La Ciência:
Para que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades
fundamentadas da sua população, o ensino de ciências e a tecnologia são
imperativos estratégicos. Como parte dessa educação científica e tecnológica
os estudantes deveriam aprender a resolver problemas concretos e a
satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e
conhecimentos científicos e tecnológicos [...]. [...] Hoje, mais do que nunca,
é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as
culturas e em todos os setores da sociedade. (CONFERÊNCIA MUNDIAL
SOBRE LA CIÊNCIA, Budapeste, 2000)

Assim, a inclusão de pessoa com defiência é importante para o desenvolvimento do país
no quen tange a relação entra a formação de cidadãos de forma igualitária, onde a difusão do
conhecimento supera as barreiras impostas pela deficiência.
Um dos fatores que foram atribuidos ao crescimento da população de pessoas surdas nas
salas de aulas regulares foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil de 1996, que em
seu artigo 4º, inciso III, estabelece que a educação escolar deve ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, promovendo assim uma
mobilização no sentido de estabelecer como prioridade a inclusão de pessoas especiais no
contexto da escola regular.
A inclusão de alunos com necessidades especiais na escola regular representa um
grande avanço para garantia de uma educação de qualidade e igualitária, contudo, este
processo vem atrelado a grandes desafios para a escola regular. Principalmente no que se
refere ao despreparo dos professores frente às necessidades de atenção especial, uma vez que
esse corpo docente precisa se adequar a essa nova realidade e desenvolver mecanismos para
que contemplem a relação ensino-aprendizagem de forma que alcance todos os alunos.
Desta forma, o desenvolvimento de metodologias alternativas que tenham como
objetivo facilitar o processo de ensino aprendizagem para os alunos com necessidades
especiais é de suma importância. Conforme afirma Pedreira et al, (2011) “A aprendizagem da
criança surda é mais lenta, pois ela não recebe, comumente em sala de aula, a mesma
quantidade de estímulos que uma criança ouvinte. É nesse contexto que surge a importância
do papel do professor mediador", logo, é fundamental para um professor buscar incluir na sua
prática docente elementos inovadores e eficientes que possam auxiliar nas aulas.
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Outro desafio recorrente a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares, é a
forma como as ciências são tratadas nas aulas. Temos como exemplo a ciência química, sendo
esta entendida como uma disciplina abstrata. Neto (2007) destaca que referente ao
[...] ensino de química, a criança ouvinte se apropriará dos conceitos
científicos através de informações que recebe do meio ambiente,
principalmente através da audição. Assim sendo, vemos que a criança surda
fica em desvantagem com as demais, porém, o professor, através de uma
prática pedagógica ressignificada, poderá ajudá-la, de maneira objetiva, a se
apropriar destes conceitos. NETO ET. AL, 2007)

Assim, evidencia-se o quanto é importante a construção de práticas pedagógicas que
enalteça a utilização de recursos visuais, a escrita na língua portuguesa e interpretes em sala
de aula para auxiliar os alunos surdos no processo de aprendizagem dos conteúdos.
Nesta perspectiva, o objetivo desta atividade foi construir um recurso didático a ser
utilizado nas aulas de química por estudantes surdos, no intuito de proporcionar uma
contribuição na relação ensino-aprendizagem de conteúdos característicos do componente
curricular química, dando ênfase aos elementos químicos, contextualizando com a
aplicabilidade dos mesmos em nosso cotidiano.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a consecução do objetivo proposto, adotou-se uma premissa: É possível construir
no âmbito de um curso de Licenciatura em Química um recurso didático eficaz, que possa
proporcionar a pessoas surdas o fortalecimento na relação ensino-aprendizagem em química.
Uma vez adotada esta premissa, a atividade foi desenvolvida em quatro etapas, sendo
elas:
Etapa 1- Revisão bibliográfica: A presente pesquisa iniciou-se a partir de um
levantamento bibliográfico em sítios, livros, manuais e periódicos confiáveis, no intuito de
compreender a surdez nos aspectos médico, os desafios e limites no contexto escolar e o
desenvolvimento de metodologias didáticas que auxiliem no processo de aprendizagem desses
alunos.
Etapa 2- Seleção do Conteúdo: Análise de livros didáticos no intuito de destacar um
conteúdo fundamental para o aprendizado da ciência química. Esta análise se deu com base
nas leituras realizadas na Etapa 1. O conteúdo selecionado foi a Tabela Periódica.
Etapa 3 – Construção dos Recursos didáticos: Foi confeccionada uma tabela periódica
lúdica no programa Excel, utilizando a língua de sinais, imagens e a língua portuguesa em sua
modalidade escrita atrelando os elementos químicos a objetos que são utilizados em nosso
Artigos

Ciências Humanas

13977

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

cotidiano. Após, foi desenvolvido um jogo didático referente aos elementos químicos e sua
aplicabilidade no cotidiano, afim de, perceber a compreensão dos alunos frente o conteúdo
trabalhado e a metodologia utilizada.
Etapa 4 – Aplicação e Validação do recurso didático por meio de oficina temática:
Realizou-se uma oficina com alunos surdos do 9º ano do ensino fundamental da Escola
Municipal Professor Raimundo Mata, apresentando a tabela periódica e aplicando o jogo
didático desenvolvido para avaliar o proveito do material didático desenvolvido como recurso
didático.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os recursos visuais foram identificados no levantamento bibliográfico, como uma
ferramenta muito útil no processo de ensino aprendizagem para estudantes com surdez, bem
como sua articulação com a língua portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
potencializando a aprendizagem dos alunos. Neto (2007) relata que devemos nos apoiar
nessas evidências para adotar uma prática pedagógica que vislumbre o sentido da visão como
eixo central para o ensino de química para surdo.
No intuito de aplicar e validar o recurso desenvolvido foi realizada na Escola Municipal
Professor Raimundo Mata localizada no município de Catu, uma atividade com estudantes
surdos do 9º ano do ensino fundamental, vale salientar que a atividade foi mediana com o
auxílio de uma interprete.
A turma escolhida possuía 2 (dois) alunos surdos matriculados no turno vespertino,
sendo estes o público alvo principal a ser observado. Durante a consecução das atividades
verificou-se que a interprete foi de fundamental no processo de validação do material
desenvolvido, pois permitiu o dialogo entre os alunos e o grupo de pesquisa que desenvolveu
a atividade. Uma vez que a mesma realizou a mediação em momentos necessários,
principalmente no que se refere à língua portuguesa em sua modalidade escrita.
O recurso didático confeccionado na forma de Classificação Periódica dos Elementos
Químicos (tabela periódica) apresentou os elementos químicos e a sua disposição com base
nas propriedades periódicas e aperiódicas. Foi realizada a abordagem sobre a organização dos
elementos químicos na tabela periódica em grupos e períodos, apresentou-se quais deles eram
metais, ametais e gases nobres e fez-se uma apresentação referente os elementos químicos e
como eles estão presentes em nosso dia-dia. Os estudantes demonstraram surpresa ao notarem
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como os elementos químicos estão presentes no cotidiano deles, inclusive com relação a
presença dos mesmos em alimentos como frutas e verduras
Durante a intervenção os alunos mostraram-se bem participativos. Através das imagens
presentes ao lado de cada elemento químico os alunos foram fazendo associações e
compreendendo a importância de tais elementos químicos em nosso cotidiano. Dentro desta
perspectiva Neto (2007) afirma que “[...] As potencialidades e capacidades visuais dos surdos
não podem ser entendidas somente em relação ao sistema lingüístico próprio da língua de
sinais e, que a surdez é uma experiência visual”.
Logo em seguida foi aplicado o jogo didático desenvolvido. A estrutura do jogo eram
cartas feitas com papel VG que continham a imagem fazendo referencia a aplicação do
elemento químico no cotidiano e dicas escritas na língua portuguesa referente o elemento
químico que cada carta fazia alusão. Foi priorizado os elementos químicos mais comuns em
nosso cotidiano, como, Cloro, Flúor, oxigênio, Ferro entre outros.
Cada aluno foi orientado a pegar uma carta visualizar a imagem, ler as dicas e a
escrever em uma lousa portátil o símbolo ou nome do elemento químico correspondente. O
intuito primordial do jogo era o de perceber a assimilação dos alunos referente ao conteúdo
trabalhado e a funcionalidade do material didático desenvolvido no processo de ensino
aprendizagem
A partir da aplicação do jogo didático foi possível avaliar a compreensão dos mesmos quanto a
temática abordada. Segundo Pereira (2011) nesta perspectiva de buscar novas metodologias que

auxiliem no processo de ensino aprendizagem [...] é importante o papel atribuído à
escolarização na mudança cognitiva, pois a instituição escolar é um dispositivo cultural que
tende a induzir formas particulares de desenvolvimento aos sujeitos que vivenciam suas
práticas.
Os alunos relataram que o material didático desenvolvido ajudou no entendimento do conteúdo
e que a utilização de recursos visuais facilita o processo de aprendizagem e ressaltaram a importância
de se trabalhar também a língua portuguesa em sua modalidade escrita, uma vez que a Língua de
sinais não substitui a Língua portuguesa em sua modalidade escrita e que os surdos precisam
desenvolver a escrita e a leitura.
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CONCLUSÕES
Quando um aluno apresenta uma limitação cabe ao docente adquirir estratégias para que
o processo de ensino aprendizagem desse aluno não seja prejudicado e o mesmo possa
acompanhar os demais colegas de sala de aula.
O material didático desenvolvido mostrou-se uma possibilidade eficaz no ensino de
química para alunos surdos, pois se percebeu que esses alunos aprendem melhor quando
utilizado recursos visuais, e atrelar as imagens utilizadas ao cotidiano dos mesmos
potencializa ainda mais a compreensão.
Constatou-se ainda que atrelar língua portuguesa, recursos visuais e a língua de sinais
facilita o entendimento dos conteúdos abordados por parte dos alunos, pois os surdos utilizam
mais o canal visual para compreender o mundo que os cerca.
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RESUMO: Este trabalho busca analisar a relação matemática e música no contexto educacional, pois embora
sejam por muitos consideradas áreas totalmente distintas, essa relação é conhecida e estudada desde a
antiguidade, onde Pitágoras foi o primeiro a estudá-la, fazendo essa descoberta através do monocórdio
(instrumento de uma corda só para experiências acústicas). Desde então, várias pesquisas foram realizadas com o
objetivo de se conhecer melhor os benefícios dessa combinação, que pode ser trabalhada como um conteúdo
interdisciplinar, ajudando a desenvolver no educando novos horizontes de aprendizado, uma metodologia de
ensino criativa. Ensinar matemática tem sido um desafio, e o professor atual precisa buscar novas técnicas para
chamar a atenção do aluno, despertar seu interesse, nesse contexto, a música, além de trazer muitos benefícios
para o aprendizado ao ajudar a desenvolver o raciocínio lógico-matemático, tornou-se uma disciplina obrigatória
nas escolas, sendo aprovada em 2008 pelo Senado. Portanto, tem-se necessidade de conhecer melhor essas duas
áreas tão distintas, mas ao mesmo tempo tão próximas, onde possibilitará a compreensão de uma e o
aperfeiçoamento da outra.
Palavras–chave: Aprendizagem, estudos educacionais, interdisciplinaridade, práticas didáticas

MATHEMATICS, MUSIC AND EDUCATIONS
ABSTRACT: This work seeks to analyze the mathematical relationship and music in the educational context,
because although they are by many considered totally remote areas, this relationship is known and studied since
antiquity, where Pythagoras was the first to study it, making this discovery through the monochord ( instrument
of a rope only to acoustic experiments). Since then, several studies were conducted in order to better understand
the benefits of this combination, which can be worked as an interdisciplinary discipline, helping to develop the
educating new learning horizons, creative teaching methodology. Teaching math has been a challenge, and the
current teacher must look for new techniques to get the student's attention, arouse their interest, in this context,
music, and bring many benefits to learning to help develop logical-mathematical reasoning, it became a
compulsory subject in schools, was approved in 2008 by the Senate. Therefore, there is need to better understand
these two areas so different, but at the same time so close, which will enable the understanding of and
improvement of the other.

KEYWORDS: Learnin, educational studies, interdisciplinarity, teaching practices
INTRODUÇÃO
Assim como a matemática, a música é um fenômeno presente em nosso cotidiano, de
uma forma mais concreta, menos abstrata, e possuem uma relação bastante antiga, ambas
eram discutidas por grandes filósofos que, afirmavam inúmeras relações, sendo a primeira
delas, a estrutura musical, que é composta por equações matemáticas, onde se tem uma
melodia, necessitando de uma harmonia, que se obterá dividindo corretamente os tempos para
cada nota. Possui um imenso potencial conector entre âmbitos afetivos e cognitivos,
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propiciando um ambiente educacional mais diversificado e estimulando sua capacidade de
abstração.
A matemática está ao redor de tudo, visível, invisível e constante, da mesma forma a
música. Compreender essa interligação é essencial. Ao aprender um conteúdo de matemática,
necessitamos de um raciocínio rápido, que se adquire muitas vezes após praticar vários
exercícios. Mas desenvolver esse raciocínio lógico-matemático não é tão simples e muitas
pessoas não possuem facilidade de adquiri-lo, dessa forma a música ajuda a criar percepções,
pois do mesmo modo que desenvolvemos a capacidade de ler um texto, aprendemos a ‘ler’
uma partitura composta por notas.
Desta forma, o presente texto busca refletir sobre as relações entre Matemática e Música
ressaltando o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, visto que esse, apesar de ser
tachado como um processo de difícil compreensão, pode se tornar prazeroso e mais fácil por
meio da utilização da música como recurso didático.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica buscando analisar as contribuições relativas à
interdisciplinaridade nesta questão, a fim de compreender a importância e de conhecer esse
recurso pedagógico que traz benefícios para o educador e para o educando, ajudando a
desenvolver a capacidade de abstração. A Pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, teses
de doutorado e dissertações de mestrado que tem como foco as relações entre matemática e
música, ressaltando o processo de ensino e aprendizagem da matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Relação matemática e música: Harmonia no aprendizado
Segundo ABDOUNUR (2006, p.4), “os primeiros sinais de casamento entre a
matemática e a música surgem no século VI a.C.”, quando Pitágoras, por meio do monocórdio
efetua a descoberta da ligação da matemática com a música, onde testava relações de
comprimentos para produzir intervalos sonoros, percebendo que ao pressionar certo ponto do
comprimento da corda com relação a extremidade, obtinha-se uma oitava de som original.
A descoberta de leis aritméticas na música representou uma grande vitória intelectual e
uma forte motivação para se tentar explicar o universo através de relações entre números,
gerou também, a possibilidade de usá-la como um recurso didático, presente em nosso dia a
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dia, podendo ser utilizada como uma importante ferramenta de ensino, tornando a
aprendizagem mais eficaz.
Leibniz apud PILLÃO (2009) cita essa relação, descrevendo a música como ‘um
exercício secreto da aritmética:
Uma analogia ou metáfora utilizada de maneira sensível e criteriosa por parte do
professor pode reconfigurar significativamente o pensamento do aluno em uma
situação difícil de aprendizagem, possibilitando a maior compreensão daquilo que
foge a intuição mais imediata, ou que parece a ele muito abstrato.” A música é um
exercício de aritmética secreto e aquele que a ela se consagra ignora que manipula
números.

A música tem o poder de despertar habilidades não desenvolvidas por outras linguagens
e estimular áreas do cérebro, ajudando a desenvolver articulações, onde o aluno poderá
compreender melhor não só os cálculos e a matemática abstrata em si, mas também, aumentar
a possibilidade do indivíduo de ter facilidade maior de aprendizagem também em outras
disciplinas, pois desenvolve diversas habilidades como pensar melhor e mais rápido. Segundo
GRAMS (2014, p. 20), ao utilizar a música como recurso pedagógico nas aulas de
matemática, valoriza-se tanto o desenvolvimento perceptivo quanto o conceitual do estudante,
tendo assim, um aprendizado interdisciplinar, unindo duas disciplinas para auxílio na
construção do conhecimento do educando, com um ambiente mais prazeroso, "A
interdisciplinaridade ocorre quando um tema interno a uma determinada disciplina é
ampliado, ganhando certa autonomia" (GRANJA, 2010, p. 109).
“Ela é feita de ritmos e sons. O ritmo tem a ver com o tempo, com a divisão de
tempo e assim, temos a matemática... Para organizar e explicar essa relação. Ou seja,
a música é constituída de relações matemáticas” (autor desconhecido).

Em uma matéria da revista Ciência e Cultura (2003), onde foi abordado o tema: Arte
estimula o aprendizado da matemática, Antônio Conde, professor da Universidade de São
Paulo – USP, é citado num trecho onde afirma que a convivência entre a arte e a matemática
aumentaria a capacidade de abstração dos estudantes e enfatiza que o lado estético da
matemática é muito forte, a demonstração de um teorema é uma obra de arte.
Tal proposta chama atenção para a importância de analogias como atalhos no mundo
afetivo/cognitivo, despertando reflexões sobre metodologias para alcançar a espontaneidade e
liberdade mental mais impregnadas de afeto (ABDOUNUR, 2006, p. 285).
Segundo GRAMS (2014, p.22) apud LORENZATO (2006), “a percepção matemática
dos estudantes se efetiva a partir de suas experiências e como eles processam tais
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experiências”. E, é desenvolvida por meio de situações que aproveitem o conhecimento que o
estudante adquiriu antes e fora da escola, proporcionando condições para um estudo
significativo das noções matemáticas.
Em 2008, foi introduzida oficialmente na LDB, a Lei n° 11.769 estabelece a
obrigatoriedade do ensino de Música nas escolas, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº 9.394/96 (LDB), que passou a vigorar acrescida do seguinte §6°: “A música
deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o
§2° deste artigo” (BRASIL, 1996). O §2° da LDB, constitui o ensino da Arte como
“componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). Porém, muitas escolas
não disponibilizam o ensino da música, mas somente a disciplina de artes que envolve todo o
contexto na área de educação artística, muitas vezes por falta de material ou de educadores
aptos a ministrar a disciplina.
Existem diversos meios de se trabalhar a relação matemática/música, tal como, o som
com função matemática, a intensidade musical com amplitude de onda, o temperamento com
progressão geométrica (ABDOUNUR, 2006, p.290) entre outros. O educador poderá trabalhar
as operações básicas e o estudo das frações por meio de uma determinada música, utilizando a
divisão dos tempos para se obter a melodia, partindo do conceito de compassos e com escala
musical, sendo possível desenvolver trabalhos com logaritmos, ângulos, progressões, funções
trigonométricas, etc, Tendo assim, modelos identificados para atingir determinado objetivo a
ser proposto pelo educador durante suas aulas, levando este a construir significados no âmbito
de ensino/aprendizagem, resultado de analogias utilizadas de maneira sensível e criteriosa por
parte do educador matemático, possibilitando maior compreensão daquilo que foge a intuição
mais imediata ou que parece a ele mais abstrato (ABDOUNUR, 2006, p.300).

Figura

1: Exemplo da representação fracionária dos valores de cada figura musical em um

compasso
Fonte: <http://www.profcardy.com/cardicas/musical.php> Acesso em: 05 de set. de 2016.

Modelos esses, que objetivam
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Aproximar uma outra área do conhecimento da Matemática; enfatizar a importância
da Matemática para a formação do aluno; despertar o interesse pela Matemática ante
a aplicabilidade; melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos; desenvolver a
habilidade para resolver problemas; e estimular a criatividade (BIEMBENGUT,
2016, p.18).

Dessa forma, possibilitando melhor desenvolvimento do aluno, adquirindo habilidades
cognitivas necessárias para o desempenho das tarefas de soluções de problemas matemáticos,
pois a música tem significado para o indivíduo num alto nível de importância pessoal
(SWANWICK, 2014, p. 102), sendo apontado também por ABDOUNUR (2006, p.285) que,
afirma que implicaria numa formação pedagógica mais ampla, bem como o estabelecimento
de um ambiente educacional mais diversificado, o que compõe ainda, metas a ressaltar, mas,
lembrando que a matemática não pretende explicar completamente a música e nem vise e
versa, possuindo cada um uma natureza própria.
Com uma atividade bem articulada e com a realização de estudos na área, o recurso
chama a atenção por fazer o uso de distintas competências intelectuais no ensino de conteúdos
escolares, enriquecendo o ato de ensinar, proporcionando experiências lúdicas no ato de
aprender e valorizando a prática cultural.
CONCLUSÕES
Com base nas contribuições analisadas, concluímos que a relação matemática e música
trazem inúmeros benefícios no processo de ensino-aprendizagem do aluno, tornando uma
alternativa interdisciplinar trazendo benefícios para ambas as partes, aumentando a
capacidade abstrata e melhorando o desenvolvimento cognitivo. Dessa forma, possibilitando
reorganizar as estratégias educacionais, e sendo necessário desenvolver táticas para estimular
as competências intelectuais, de certa forma, construindo um significado para a matemática.
Entretanto, é necessário uma maior valorização desta arte nas escolas, pois mesmo sendo
oficialmente estabelecida a lei da obrigatoriedade do ensino da música nas escolas, não têm
sido posto em prática, privando os alunos destes benefícios. Com mais estudos sendo
realizados nessa área e mais análise de seus benefícios, acreditamos que uma atenção maior
será voltada para essa área, podendo assim, proporcionar um ambiente educacional mais
prazeroso para o ensino da matemática, a qual tem sido para muitos um ‘bicho de sete
cabeças’, devido a tantas dificuldades encontradas em sua aprendizagem, logo, compreender
este ‘bicho’ de um modo mais diversificado é importantíssimo para a evolução e incentivo
para que o aluno adquira mais conhecimento.
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RESUMO: Os materiais didáticos são recursos essenciais para o processo de ensino e aprendizagem,
e os jogos tornam-se uma alternativa lúdica para auxiliar neste processo. Deste modo, este artigo visa
apresentar a aplicação e análise dos jogos didáticos desenvolvidos nas atividades do Programa de
Incentivo a Docência - PIBID. Utilizamos para a intervenção pedagógica a pesquisa-ação, a análise e
interpretação dos dados foram feitas qualitativamente. Os jogos didáticos apresentaram aos atores
sociais uma matemática diferente, mais atrativa e convidativa. A atividade moustrou-se bastante eficaz
no aprofundamento e fixação dos conceitos matemáticos elencados, os alunos se envolveram
positivamente fazendo com que o ensino e aprendizagem ficassem mais prazerosos e significativos.
Aumentou assim a motivação e o interesse pela Matemática, e mostrou que através da arte da
Merchandising os alunos gostaram mais da Matemática Moderna e inovadora trabalhada contribuindo
para uma melhor fixação dos assuntos trabalhados.

Palavras-chave: ensino e aprendizagem, jogos, materiais didáticos, metodologias inovadoras.

MERCHANDISING MATHEMATICS AND DIFFERENTIAL TO KNOW
ABSTRACT: Educational materials are essential resources for teaching and learning, and the
games become a playful alternative to assist in this process. Thus, this article aims to present
the application and analysis of educational games developed in the activities of the Teaching
Incentive Program - PIBID. Use for educational intervention action research, analysis and
interpretation of data were made qualitatively. The educational games presented to
stakeholders a different math, more attractive and inviting. The activity presentes to be quite
effective in deepening and fixing other of the mathematical concepts, students engaged
positively making the teaching and learning stay more pleasurable and meaningful. thus
increased motivation and interest in mathematics and showed that through the art of
Merchandising students liked more Modern Mathematics and innovative crafted contributing
to a better fixation of the subjects dealt with.
KEYWORDS: teaching and learning, games, teaching materials, innovative methodologies
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INTRODUÇÃO
Matemática é considerada uma disciplina essencial na vida do ser humano. E o processo
de ensino-aprendizagem ocorre de maneira gradual, isso faz com que a os alunos
desenvolvam uma ideia que a matemática é uma disciplina dificil e complicada levando ao
desestímulo no que se refere a matemática e seus assuntos diversos.
Para amenizar essa desmotivação vários pesquisadores proporam discurções sobre
práticas diferenciadas no ensino da matemática, com o objetivo de diminuir a evazão nas
aulas, e mostrar que a presença dela é constante em sua realidade, sendo possivel aprendê-la
de modo fácil, ágil, prazerosa e descontraída, tornando o processo de ensino aprendizagem
mais eficaz.
Exitem várias tendências matemáticas inovadoras tais como jogos, dinâmicas,
softwares, materiais concretos, pesquisas de campo etc. Elas são atrativas, estimulantes e
criativas capazes de encorajar o aluno a estudar a disciplina.
Durante o processo de ensino e aprendizagem o aluno se depara com inúmeras
dificuldades na compreensão do conteúdo matemático, devido à grande quantidade de termos
técnicos e aulas de difícil abstração desfavorecendo a aprendizagem, pois o ensino de forma
mecânica e tradicional ainda é muito presente.
Diante dessa realidade buscamos por ferramentas pedagógicas capazes de facilitar o
processo de ensino aprendizagem bem como a confecção e adaptação de jogos pedagógicos
idealizados para sanar as dificuldades em sala de aula. No entanto o jogo em sua essência não
é capaz de resolver todos os problemas no processo de ensino aprendizagem, também se fez
necessário buscar por uma nova maneira de apresentar a matemática aos estudantes, sendo
assim foi feito o uso de técnicas de merchandising expondo a matemática de maneira
inovadora valorizando o poder de “compra” do aluno pelo saber, induzindo o mesmo a fazer
uma “compra” por impulso pelo saber matemático.
Através da merchandising foi possível colocar os jogos pedagógicos Aritmética, B&M
interativo 5x5 e Matriz velha XD mais expostos e atraentes aos olhos dos alunos do 2° ano do
ensino médio da Escola Estadual Maria das Dores Brasil em boa vista-RR, facilitando o
trabalho em sala de aula, uma vez que a arte da merchandising consiste em mostrar o produto
(Lúdicos) de uma forma mais atrativa potencializando a venda do mesmo.
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MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia consistiu inicialmente em numa pesquisa qualitativa, realizadas através
de observações das dificuldades demonstradas pelos alunos. Em seguida foi feita a pesquisa
de campo do tipo pesquisa-ação, com os estudantes do 2º ano da Escolar Estadual Maria das
Dores Brasil na cidade de Boa Vista-RR. Essa pesquisa foi feita perfazendo cinco etapas,
iniciando com um pré-teste (uma avaliação diagnóstica dos conceitos prévios que cada aluno
possui) que foi feito através da aplicação de uma prova de lápis e papel porém objetiva sobre
o conteúdo em questão. Essa sondagem serviu para verificar os conhecimentos adquiridos
pelos alunos sobre o conteudo inicial de matrizes, tais como dimensões, elementos e
operações com matrizes.
Após a aplicação, analizamos os desempenhos dos alunos, para que fosse possivel
identificar quais eram as dificuldades que os mesmos possuíam em relação aos conteúdos em
questão e só a partir daí introduzir os jogos. Os jogos foram escolhidos apartir das
dificuldades diagnosticadas nos testes aplicados, partindo dessa realidade os jogos
relacionados no processo são Aritmetica, Matriz velha XD, assim passamos a investigar qual
a colaboração dos jogos no ensino e aprendizagem respectivamente nos conteúdos de
operações com inteiros e matrizes.
Logo em seguida realizamos a aplicação dos jogos pedagógicos, onde os alunos foram
observados durante todo o desenvolvimento dos jogos aplicados. Nessa fase os alunos eram
analisados qualitativamente, no que se refere ao comportamento, participação, concentração,
motivação e no interesse nas aulas e soluções dos exercícios em questão.
Para confronto dos dados na penúltima etapa foi realizado o pós-teste, composto por
questões objetivas similares aos da primeira atividade para que os estudantes pudessem ser
novamente avaliados com o objetivo de verificar a contribuição dos jogos para o processo de
aprendizagem.
E por fim, de posse de todos os dados coletados, passamos para organização e discurção
dos mesmos, fazendo análises qualitativas sobre as informações coletadas durante a pesquisa.
Esses dados foram tabulados e interpretados e transformado em gráficos para facilitar a
compreenção.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os atores sociais de nossa pesquisa foram escolhidos de forma intencional,
considerando o tipo de amostra não probabilística por conveniência, levando em conta de que
os sujeitos envolvidos estão na escola atendida pelo Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência PIBID.
No primeiro momento foi aplicado um questionário como meio de diagnosticar os
conhecimentos prévios dos alunos em relação ao conteúdo de matrizes, chamando de Préteste.
Analisando os resultados obtidos na fase de diagnóstico foi possível constatar que as
maiorias dos alunos possuíam dificuldades em assimilar os conteúdos iniciais de matrizes, e
também ficou evidenciada uma dificuldade em operações com números inteiros.

Fonte: Dados empíricos do estudo.
Gráfico 1: Rendimento dos alunos no pré-teste.
No Pré-teste observarmos que cerca de 60% dos alunos ficaram com média abaixo de
sete pontos, foi interessante ver os extremos na mesma sala, enquanto o aluno 9 tirou nota
máxima, o aluno 20 obteve nota zero. Os alunos em sua maioria apresentaram dificuldades
em resoluções de operações relativamente simples.
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No segundo momento foi realizada a aplicação dos jogos, Aritmética e Matriz velha
XD, que durante o desenvolvimento das atividades foi possível constatar que os alunos se
mostraram bastante entusiasmados e motivados com essa maneira inovadora que a
matemática lhes foi apresentada, tendo em vista que essa experiência foi inédita na vida
acadêmica dos atores sociais, aliando esses prazeres ao processo de ensino aprendizagem.
Os dois jogos que foram trabalhados tratam-se de jogos de estratégias, pois existem
diversos tipos tais como: ação, aventura, lógico e de estratégia. Nesse artigo vamos usar
apenas jogos de estratégias, conforme destacado por Tarouco et al. (2004, p. 2):
Estratégicos - esse tipo de jogo é focado em habilidades de negócios e
sabedoria do usuário, por exemplo, jogos de construção ou
administração de algo. Esse tipo de jogo tende a proporcionar a
simulação de conhecimentos adquiridos em sala de aula, e aplicação
prática dos mesmos ao jogar.
Para que seja possível expor uma matemática de uma maneira inovadora vamos fazer
uso da arte da Merchanding, desenvolvendo uma aula diferenciada, desvinculando o conceito
de que a matemática é uma disciplina pronta e acabada sem espaço para novas metodologias.
A aplicação dos jogos, Aritmetica e Matriz Velha XD teve duração de quatro aulas,
nesse período foram coletados dados qualitativamente, e com aspectos positivos e
promissores, tais como concentração, participação, pensamento crítico, curiosidade e
raciocínio lógico, que são aspectos fundamentais para a formação acadêmica dos atores
sociais.
O jogo Matriz Velha XD foi à sensação das aulas, os alunos participavam
constantemente e sempre contribuindo conforme as aulas seguiam, nem percebiam que
“brincando” estavam adiquirindo conhecimentos matemáticos. Todos queriam ganhar o jogo,
e quando alguém errava os outros apontavam o erro imediatamente, com isso a produção do
conhecimento ficou cada vez mais sintetizada.
Antes do final da aplicação do jogo já era possível notar os resultados promissores que
os jogos estavam proporcianando, e as aulas que eram monôtonas passaram a ganhar uma
nova temática prazerosa e divertida. No que diz respeito aos aspectos qualitativos houve uma
evolução significatica no desempenho dos alunos.
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No último momento, ao encerrar as aplicações dos jogos Aritmetica e Matriz Velha XD,
foi aplicado um pós-teste para avaliar o nível de contribuição que os jogos proporciaram aos
alunos no processo de ensino aprendizagem. No pós-teste foi desenvolvido com questões
similares as do pré-teste, para que fosse possível ser feita uma comparação dos resultados
antes e após os jogos, assim foi possível analizar a constribuição que proporcionaram no
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de matrizes e operações com números
inteiros.

Fonte: Dados empíricos do estudo.
Gráfico 2: Rendimento dos alunos no pós-teste.

Fonte: Dados empíricos do estudo.
Gráfico 3: Rendimento dos alunos no pré-teste x pós-teste média geral.
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No comparativo fica clara a evolução dos alunos, houve uma melhora de cerca de 30%
no desempenho dos alunos de modo geral, ficou evidente também a melhora individual dos
alunos. Dessa forma com a comparação dos testes tornou-se possível analisamos a eficácia da
aplicação dos jogos Aritmetica e Matriz Velha XD, ficou evidenciado a satisfação e
entusiasmo dos alunos ao participar da atividade, mesmo tendo que fazer aproximadamente
10 ou mais operações durante cada partida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência nos fez perceber a dificuldade em trabalhar novas metodologias nas aulas
de matemática. Observamos que uma atividade diferenciada requer tempo e melhor dedicação
para que o resultado seja alcançado. Nessa sala em questão, o resultado foi surpreendente,
pois durante a elaboração da aula houve receio de entrar na sala e os alunos serem apáticos em
relação ao que seria ministrado, no entanto as expectativas foram superadas visto que a turma
foi participativa, houve respeito e bom comportamento.
A escolha de jogos como metodologia de ensino mostrou-se eficaz em relação ao
aprendizado dos alunos, pois foi permitido que os mesmos relacionassem a Matemática com
um jogo, superando a necessidade que tinham a respeito do conteúdo. Os alunos alcançaram o
resultado esperado e foi possível perceber que jogos como metodologia de ensino pode ser um
grande aliado do professor em sala de aula.
Ressaltamos também que os jogos didaticos são apenas ferramentas, e que sem a
orientação e planejamento do professor os mesmos se tornariam obsoletos no processo de
ensino aprendizagem. Cabe ao professor utilizar esses instrumentos da melhor maneira
possível, conduzindo as aulas de maneira clara e coerente visando o melhor desempenho do
aluno.
Predente-se dar continuidade a esse trabalho, propagando essa investigação em outras
oportunidades.
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ALAGOAS – BRASIL
Maria Lusia de Morais Belo Bezerra1, Cícera Lopes dos Santos2
1

Professora da Universidade Federal de Alagoas, Curso de Ciências Biológicas - Campus Arapiraca, Alagoas. email: lmbelo@ibest.com.br;
2
Mestranda do Programa do Pós Graduação em Agricultura e Ambiente – PPGAA – Universidade Federal de
Alagoas – Campus Arapiraca, Alagoas. e-mail:ciceraufal@gmail.com

RESUMO: O uso metodologias didáticas diversificadas podem atender a diferentes
necessidades e interesses dos alunos, além de motivá-los e envolvê-los no processo de ensino
e aprendizagem. Reconhecendo essa importância, o presente estudo teve como objetivo
investigar a diversidade de metodologias utilizadas por professores de Ciências de escolas da
rede pública de ensino municipal da cidade de Arapiraca - AL. O método utilizado foi o
qualiquantitativo a partir da investigação de professores de Ciências da Rede Pública
Municipal de Arapiraca - AL. O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um
questionário semiestruturado aplicado a 21 professores de 19 escolas no período de novembro
à dezembro de 2015 durante um curso de formação. O grupo de professores investigados
representou 73,08 % das escolas do município alvo. Dos 21 docentes 52,45 % afirmaram que
foram preparados para o desenvolvimento de aulas práticas durante a graduação. A ausência
de laboratório na escola na qual exerciam a prática docente foi apontada por todos os
professores, no entanto, 52,38 % relataram realizar atividade prática em sala de aula. Turmas
lotadas, carga horária de trabalho excessiva, ausência de laboratórios foram dificuldades
mencionadas pelos professores como limitantes para o desenvolvimento de aulas práticas e
outras metodologias de ensino. Contudo, mesmo diante dos entraves enfrentados pelos
professores de Ciências investigados verificou-se a disposição docente em diversificar a
metodologia de ensino buscando sempre a melhoria da qualidade das aulas ministradas.
Palavras–chave: aulas práticas, docência, método de ensino.

METHODOLOGIES FOR SCIENCE TEACHING: FACULTY OF
CHALLENGES IN PUBLIC SCHOOLS OF A MUNICIPALITY
ALAGOAS - BRAZIL
ABSTRACT: The use of diversified teaching methodologies can meet different needs and
interests of students, besides motivate them and involve them in the process of teaching and
learning. Recognizing this importance, the present study had as objective investigate the
diversity of methodologies used by science teachers from public schools of network
municipal education of the city of Arapiraca - AL. The method used was of quantitative and
qualitative as of research from the science teachers of Municipal Network Teaching
Arapiraca-AL. The instrument used for data collection was a semi-structured questionnaire
applied to 21 teachers from 19 schools from November to December 2015 during a formation
course. The group of teachers investigated represented 73.08% of the target local schools. Of
the 21 teachers 52.45% they said that went prepared for the development of practical classes
during graduation. The absence of laboratory in the schools in which exerted teaching practice
was reported by all teachers, however, 52.38% reported doing practical work in the
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classroom. Crowded classes, hours of excessive work, lack of laboratories were difficulties
mentioned by teachers as limiting the development of practical classes and other teaching
methods. However, despite the barriers faced by science teachers investigated it was
perceived the willingness to diversify the teaching methodology always seeking to improve
the quality of all your class.
KEYWORDS: practical classes, teaching, teaching methods
INTRODUÇÃO
No ensino de Ciências, uma das dificuldades a serem superadas encontra-se na
persistência do modelo tradicional de ensino e resistências na busca e implantação de modelos
que favoreçam de forma mais efetiva ao processo de ensino e aprendizado. Contudo, é
comum na prática de muitos docentes o uso exclusivo do método tradicional em suas aulas.
Segundo Castro e Costa (2011) é consenso entre os pesquisadores da área da educação, que o
ensino tradicional pode apresentar desvantagens, se destacando, a maneira como ocorre a
aquisição de conhecimento, através da transmissão e de forma unidirecional, isto é, o
professor expõe o conteúdo de maneira que o aluno não possa exercer a reflexão crítica, sendo
apenas um ouvinte.
Por outro lado, no ensino de Ciências existe um leque de possibilidades metodológicas
que favorecem o aprendizado. As atividades práticas, segundo Page, Campo e Batutucci
(2015) possibilitam o processo de interação, apropriação e desenvolvimento de conceitos
científicos por parte dos sujeitos.

Assim, essas atividades permitem que os estudantes

aprendam a abordar objetivamente o seu mundo e a desenvolver saídas para situações que
envolvam muitas variáveis.
As aulas contendo elementos práticos constituem uma importante estratégia que pode
ser usada pelo professor para diversificar suas práticas de rotina. E, quando usadas da maneira
correta contribuem bastante para uma aprendizagem significativa (SOUTO et al., 2015).
Sobre esse aspecto Soares e Baiotto (2015) ressaltam que a falta de equipamentos sofisticados
e de um espaço físico delimitado não impede que o ensino de Ciências e Biologia consiga
atingir os objetivos propostos, fomentando a participação dos educandos na solução de
problemas, construindo metodologias que estimulem o estudo dos temas e despertando a
curiosidade a fim de que possa propor soluções.
Dentro desse enfoque, Luz et al. (2011) afirmam que os professores são desafiados
diariamente no exercício de sua função. Dentre os desafios está o de construir com os alunos
os conhecimentos próprios da disciplina que ministra. Para isso, utilizam uma diversidade de
metodologias e recursos que estão disponíveis para esse fim. Entretanto, nem sempre é
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possível atingir resultados positivos, sendo necessário buscar novas possibilidades para o
processo de ensino e aprendizagem.
Assim, a fim de favorecer a aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento, cabe
ao professor, em qualquer nível de ensino, buscar a diversificação de metodologias e de
recursos didáticos, evitando realizar, exclusivamente, aulas do estilo “tradicional”, entendidas
aqui como aulas teóricas expositivas não dialogadas, ilustradas ou não, em que o aprendiz é
colocado (e geralmente se mantém) em uma postura totalmente passiva (MEIRA et al., 2015).
Visando a qualidade das aulas, professores de Ciências e Biologia têm buscado novos
caminhos e recursos que favoreçam o ensino e a aprendizagem, como modelos didáticos
tridimensionais (SILVA, 2013), aulas de campo (OLIVEIRA; CORREIA, 2013), jogos
pedagógicos (SÁ, 2016), atividades experimentais (SOUTO et al., 2015), recursos
computacionais (BERK; ROCHA; REGO, 2016). Diante do exposto, o presente estudo teve
como objetivo investigar quais as metodologias utilizadas por professores de Ciências e
Biologia de escolas da rede pública de ensino municipal da cidade de Arapiraca - AL.
MATERIAL E MÉTODOS
O método abordado nessa pesquisa foi o qualiquantitativo. O instrumento para coleta de
dados foi um questionário semiestruturado constituído de vinte questões, sendo utilizadas
apenas sete, por atenderem ao objetivo da investigação. O instrumento avaliativo foi aplicado
no período de novembro a dezembro de 2015 a um grupo de vinte e um professores de
ciências da rede pública municipal de Arapiraca (AL), representantes de 19 escolas. As
questões eram relacionadas às metodologias e aos recursos que os mesmos utilizam para
tornar suas aulas mais interessantes e dinâmicas para os seus alunos. Foram também
abordadas as dificuldades e facilidades encontradas pelos professores ao ministrar suas aulas.
As respostas dicotômicas e dados numéricos foram tratados com estatística descritiva
(frequência percentual e média), enquanto as subjetivas foram categorizadas e analisadas
tendo como base teórica Bardin (2008). Cada docente foi identificado por um código
alfanumérico (D1; D2;....., D21) para facilitar a análise e exposição dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os professores investigados no presente estudo 71,42 % pertenciam ao sexo
feminino e 28,57 % eram masculinos com idades variando entre 24 a 55 anos e idade média
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de 36,3 anos. O tempo de atuação no ensino de Ciências variou entre 1 a 33 anos e os
mesmos representaram 73,08 % das escolas do município de Arapiraca – AL.
Com relação às metodologias de ensino que os professores mais apreciavam utilizar em
sala de aula foram apontadas uma diversidade de métodos como apresentado no quadro 1, que
destaca o método de ensino destacado pelos professores.
Quadro 1. Metodologias utilizadas por professores de Ciências da rede pública municipal de
Arapiraca, Alagoas, 2015.
MÉTODO DE ENSINO

DOCENTES (D)

Aula expositiva + Aula prática na sala de aula
Livro didático + contextualização

D1, D2, D3, D6, D7, D8, D9, D10, D13,
D16, D19, D20
D4, D13

Jogos didáticos

D8, D10

Projetos e Recursos tecnológicos (Data - show, D11
animações,...)
Contextualização
D2, D14, D15
Atividade de campo

D2, D17

Metodologias alternativas /Atividades diversas

D2, D13

Debate

D17

Dinâmicas

D21

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

A aula prática em sala de aula como complemento da aula expositiva foi o método mais
citado pelos professores. Esse dado é interessante, pois, dos 21 docentes 52,45 % afirmaram
que foram preparados para o desenvolvimento de aulas práticas durante a graduação.
Todos os docentes confirmaram a ausência de laboratório na escola que exerciam a
prática docente. No entanto, mesmo diante desta realidade, 52,38% relataram realizar
atividade prática em sala de aula.
O uso de recursos tecnológicos foi citado apenas por um docente. Diante dessa
informação é importante destacar que as ferramentas computacionais são recursos
tecnológicos considerados uma metodologia com perspectivas de contribuições para o ensino
de Ciências e Biologia, que têm por cerne conceitos abstratos e de difícil compreensão por
parte dos alunos. Segundo Queiroz e Rocha (2015) temas como dissecações de diferentes
espécies animais, a anatomia e fisiologia de organismos vegetais e animais, a reprodução de
mecanismos microbiológicos, quando trabalhados através de animações computadorizadas
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são de imenso valor para o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, não foi investigada
a existência de laboratório de informática nas escolas.
A utilização de metodologias alternativas ou atividades diversas foi apontada por dois
docentes. Ramos et al. (2014) destacam que a utilização de materiais alternativos, a exemplo,
modelos didáticos, é uma estratégia interessante na ausência de recursos na escola.
Considerando todos os professores investigados 95,2 % afirmaram que se deparavam
com dificuldades no ensino de ciências nas escolas municipais. Em estudo realizado por
(SANTOS; BEZERRA; BEZERRA, 2014) em escolas da rede estadual de ensino no mesmo
município foi constatado que os professores apresentam dificuldades no que se refere à
utilização de atividades práticas. Dentre os fatores apontados destacaram-se: falta de
atividades práticas, despreparo do professor, insatisfação salarial, carga excessiva de trabalho.
Estas dificuldades também foram evidenciadas nos relatos dos professores do presente estudo.
Foi evidenciado o interesse do professor em inovar e melhorar sua prática docente, no
entanto, as dificuldades limitam o exercício da prática docente como pode se observada no
trecho a seguir:
“A gente se decepciona ao tentar inovar no trabalho de ensino/aprendizagem e termina
trabalhando no tradicional. Mas procuro buscar meramente o conhecimento que os alunos
tem sobre o conteúdo”. (D15)
Sobre esse aspecto Corpe e Mota (2014) destacam que as práticas pedagógicas
vivenciadas que não apresentam nenhuma relação com o cotidiano do aluno despertam pouco
sua curiosidade, privilegiando o acúmulo de conhecimentos, valores e normas vigentes na
sociedade passados de forma conteudista e desarticulada. Resultando no desinteresse do aluno
que não percebe o sentido daquilo que está sendo ensinado.
Os docentes consideraram, enquanto dificuldades, a carência de recursos e espaço para a
realização de atividades práticas, como pode ser observado nas falas:
“As dificuldades são relacionadas a espaço e recursos para desenvolver algumas
atividades práticas”. (D2)
“Falta de local apropriado para desenvolver aulas práticas”. (D12)
“A estrutura física da escola e falta de recursos financeiros para a busca de materiais
de laboratório, por exemplo, reagentes para práticas”. (D1)
“As turmas são lotadas, escola sem uma boa estrutura física, poucos recursos, alunos
indisciplinados e desmotivado”. (D6)
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Para Ramos e Rosa (2008) existem fatores condicionantes, particulares e/ou
institucionais, que influenciam bastante na decisão dos professores de utilizarem ou não a
atividades práticas no ensino de Ciências. Dentre eles: carência de material didático, ausência
de um local adequado e, mesmo, falta de preparo do professor para lidar com este tipo de
atividade. Segundo os autores, as aulas práticas podem ser usadas como uma ferramenta
importante para estimular não só o aprendizado, mas também a convivência em grupo,
propiciando trocas entre os sujeitos, necessariamente mediadas pela Cultura na qual estes
indivíduos estão inseridos, que comumente não são alcançadas em uma aula meramente
expositiva.
No tocante à superlotação nas salas de aula, Andrade e Massabni (2011) destacam que
os docentes consideram difícil gerenciar um grupo grande de alunos quando realizam
atividades práticas, pois este tipo de atividade requer ao professor acompanhá-los de forma
individual ou em pequenos grupos no processo de aprendizagem. Assim, classes numerosas
desfavorecem a utilização não só de atividades práticas, mas também de qualquer outra aula
que saia do esquema tradicional de ensino, em que o aluno fica passivo.
A falta de tempo, tanto para preparar atividades antes da aula quanto para o
desenvolvimento durante uma aula, também limita a realização de atividades práticas,
conforme relatos dos professores:
“Carga horária excessiva, espaço, apoio”. (D3)
“Falta tempo para preparar as atividades práticas. Trabalho os dois horários em
escolas diferentes”. (D9)
É evidente que o trabalho docente não se reduz apenas às atividades desenvolvidas em
sala de aula, mais também fora dela. Em seu tempo livre o professor precisa pesquisar,
estudar, planejar, preparar, analisar e investir na formação continuada, para que possa sempre
estar atualizado e qualificado para o mercado de trabalho. Mas, como ter tempo livre diante de
longas jornadas de trabalho. Isso reflete na qualidade do ensino e da aprendizagem. Sobre
esse aspecto Bego et al. (2014) reforçam que a carga excessiva de aulas contribui para a
não realização de atividades práticas, uma vez que sua utilização didática intrinsecamente
exige tempo para que sejam pesquisadas estratégias que estejam em harmonia com os
conteúdos que serão trabalhados em sala. Além disso, Kozelski (2014) lembra que em relação
a outras profissões, a carreira docente não gera hora extra pelas tarefas que realizam além do
expediente tais como corrigir provas, trabalhos, organizar o diário, preparar aulas, entre outras
atividades.
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Diante do contexto apresentado, mudanças relacionadas aos investimentos na educação
como reorganização das condições de trabalho nas escolas, mais oportunidades de formação
continuada, disponibilização de recursos didáticos, entre outros, são ações que podem
contribuir para a melhoria da formação dos professores de ciências. No entanto, estimular o
professor a exercitar o potencial pedagógico para propor e testar metodologias que sejam mais
apropriadas à realidade do estudante é um grande desafio.
CONCLUSÕES
Mesmo diante dos entraves enfrentados pelos professores de investigados verificou-se a
disposição docente em diversificar a metodologia de ensino buscando sempre a melhoria da
qualidade das aulas ministradas.
Ainda existe resistência entre professores de Ciências em exercer um trabalho
pedagógico que possibilite a gênese e o desenvolvimento de um raciocínio investigador e
crítico da parte discente, mesmo tendo consciência de que as atividades práticas possibilitam
uma aprendizagem mais significativa.
Por fim, ressalta-se a importância de novas pesquisas a cerca do tema e investimento em
propostas de formação continuada que valorizem as necessidades reais dos professores de
Ciências.
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RESUMO: O trabalho em questão tem o propósito de apresentar o perfil socioeconômico do

empreendedor e seus empreendimentos em Angical do Piauí. Como guia de discussão buscase entender: Qual a visão dos empreendedores dos pequenos municípios sobre a legalização
das empresas? Quais as características destes empreendimentos optantes pelo registro no
MEI? Que motivações levam o empreendedor a migrar da informalidade para a formalização,
bem como as vantagens e desvantagens em ter um negócio legalizado? Para tanto, houve a
realização de uma pesquisa bibliográfica e de campo. O estudo permitiu a confirmação da
falta de uma orientação contínua com objetivo de formação de uma cultura empreendedora.
Com a reprodução das dificuldades manifestadas pelos empreendedores em relação às
desvantagens da legalização, foram encontrados dados superficiais que não identificam
claramente o objetivo do programa Microempreendedor Individual. Aspectos considerados
vantajosos foram expostos sem a complementação de ganhos materiais e de conhecimento
conquistados como consequência desta nova situação tributária.
Palavras–chave: Microempreendedor. Cultura empreendedora. Formalização.

INDIVIDUAL MICROENTERPRISE: A FORMALIZATION OF SMALL
BUSINESS FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTREPRENEUR
ABSTRACT: The work in question is intended to present the socioeconomic profile of the
entrepreneur and its developments in Angical do Piauí. As discussion guise seeks to
understand: What is the vision of entrepreneurs of small towns on the legalization of
companies? What are the characteristics of these enterprises opting for registering the MEI?
What motivations make the entrepreneur migrate from the informal to the formal as well as
the advantages and disadvantages of having a legalized business? Therefore, there was the
realization of a bibliographical and field research. The study allowed us to confirm the lack of
continuous guidance with the aim of forming an entrepreneurial culture. With the
reproduction of the difficulties experienced by entrepreneurs in relation to the disadvantages
of legalization, they were found superficial data that do not clearly identify the purpose of
Microentrepreneur Individual program. advantageous aspects considered were exposed
without supplementary material gains and knowledge achieved as a result of this new tax
situation.
KEYWORDS: Micro-entrepreneur. entrepreneurial culture. Formalizing.
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INTRODUÇÃO
Antes do século XX, os pequenos negócios que tinham importante papel na economia
brasileira não eram considerados prioridade para seus governantes. Somente por influência
das políticas de ampla governança e o neoliberalismo dos países desenvolvidos, com destaque
para Inglaterra e Estados Unidos, o empreendedorismo ganhou espaço estratégico como fonte
de arrecadação para a manutenção do Estado (HUNTINGTON, 1991).
Como umas das modalidades de ativação do mercado no contexto da onda de
democratização na economia, os governos passaram a estimular o crescimento econômico,
com destaque para o incentivo a abertura de novos empreendimentos legalizados. Dentre as
diferentes formas de estímulo à contribuição das empresas, destaca-se a estratégia de
formalização dos empreendimentos informais no Brasil por meio da Lei Complementar nº
128/2008, conhecida como lei do Microempreendedor Individual Legalizado (MEI).
A contribuição das microempresas aquece a economia através da geração de empregos,
resulta em uma maior circulação de mercadorias e serviços e estimula o consumo dentro de
um ciclo econômico saudável na região. Mas, a maioria dos municípios brasileiros ainda
apresentam déficits de legalização das atividades empreendedoras, o que aumenta a
dependência dos municípios em relação aos recursos externos vindos do governo federal.
A expansão da formalização dos empreendimentos nos municípios ainda representa uma
meta ambiciosa para os governos. Neste aspecto, faltam informações atualizadas sobre: Qual
a visão dos empreendedores dos pequenos municípios sobre a legalização das empresas?
Quais as características destes empreendimentos optantes pelo registro no MEI? Que
motivações levam o empreendedor a migrar da informalidade para a formalização, bem como
as vantagens e desvantagens em ter um negócio legalizado numa cidade pequena, em meio
aos crescentes esforços pela publicidade e o acesso da população a informações midiáticas?
Embora as pesquisas sobre o empreendedorismo tenham avançado, ainda existe uma
lacuna de conhecimentos e análises sobre o comportamento do empreendedor. Com o
objetivo de contribuir para a ampliação destas informações é que a pesquisa teve seu foco nos
empreendedores do municipal de Angical do Piauí. O município escolhido como objeto da
pesquisa possui 6.688 habitantes com um registro de 88 empreendimentos legalizados, além
de ser sede de um dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI)
que contribui para a formação continuada da população da região em nível técnico e superior.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para consecução dos objetivos utilizou-se como caminho metodológico a pesquisa
bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da leitura de livros e
artigos relacionados ao tema Empreendedorismo, Legislação das Microempresas, além de
conteúdos sobre Economia e História do Brasil, além de outras fontes secundárias dentre as
quais revistas e relatórios sobre o perfil dos empreendedores através de diferentes setores da
economia (públicos/ privados e do terceiro setor), com destaque para as contribuições de:
Gauthier (2010), Huntington (1991), Vasconcelos (2008), Souza, Machado e Oliveira (2007)
dentre outros.
Na investigação inicial para o pré-projeto, foram encontradas apenas informações
nacionais sobre os empreendedores. Poucas provenientes do último recenseamento em 2010
tratavam do perfil do empreendedor, mas não abordavam o seu conhecimento sobre a referida
lei. Em outras pesquisas sobre o Micro Empreendedor Individual (MEI), também retratam o
perfil nacional dos microempreendedores, ou seja, ainda faltava o conhecimento sobre o
empreendedor local.
A segunda etapa do estudo consistiu no trabalho de campo, que possibilitou a coleta de
informações sobre os pequenos empreendimentos por meio da aplicação de questionário com
perguntas e respostas quantitativas e qualitativas, o que favoreceu a realização de uma
entrevista estruturada. O público-alvo foi escolhido aleatoriamente incluindo atividades
formais e informais na zona urbana deste pequeno município. Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, a cidade possuía 88 empreendimentos
registrados. Ao todo foram tabulados os dados de 50 (cinquenta), entre empreendedores
formais e informais, no período de junho a agosto de 2016.
O questionário abordou aspectos como: tipo de empreendimento, segmento econômico,
renda familiar, número de dependentes do empreendedor, situação tributária, informações
sobre o conhecimento e a adesão ao MEI, bem como a importância deste instrumento de
tributação governamental para a gestão das microempresas. As entrevistas foram necessárias
para os pesquisadores observarem o comportamento do empreendedor numa tentativa de
explorar mais a veracidade das informações, frente a real aplicação da lei na vida dos
pequenos empreendedores.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As entrevistas realizadas com os empreendedores de Angical do Piauí, considerando o
universo de 50 (cinquenta) questionários aplicados, contribuíram para a análise quantitativa e
qualitativa dos dados acerca do “empreendedor” e do “empreendimento”, além de
depoimentos sobre o MEI. Os dados foram organizados por meio de gráficos, tabelas e
quadros para melhor compreensão da discussão dos resultados da pesquisa.
a) Características dos empreendedores individuais
Em relação aos dados do empreendedor, um primeiro destaque é a faixa etária. Na
Figura 1, observou-se que do universo de 50 entrevistados, 54% das pessoas são
empreendedores com idade entre 41 e 60 anos. Na sequência, destacam-se os adultos jovens
entre 18 e 40 anos, totalizando um percentual de 36%. Já as pessoas com idade superior a 60
anos correspondem a 14%. A média das idades dos empreendedores pesquisados foi de 47,42
anos. No geral pode inferir, que a maioria dos empreendedores entrevistados é de pessoas
adultas e jovens que contribuem substancialmente para a economia local.

Figura 15- Faixa etária dos empreendedores
Em relação ao nível de escolaridade dos empreendedores verificou-se que a maioria
(44%) possui o ensino médio completo. Em seguida apareceram em destaque os
empreendedores com ensino fundamental incompleto, perfazendo 28% do universo
pesquisado. Destacou-se ainda 16% de empreendedores que possuem curso técnico ou
superior. Em menor proporção aparecem aqueles com ensino fundamental completo (10%) e
ensino médio incompleto (2%), conforme Figura 2.
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Figura 16 - Grau de escolaridade dos empreendedores

É importante ainda destacar que a pesquisa revelou a relação entre a escolaridade e o
conhecimento sobre a lei do microempreendedor individual. Considerando a oportunidade de
compreensão decorrente da escolaridade, pode-se inferir que quanto maior é o tempo de
estudo, maiores são as quantidades de empreendedores que dispõe de conhecimento sobre o
seu próprio negócio.
Ainda em relação ao empreendedor, precisamente ao percentual de pessoas ocupadas e
com carteira assinada no âmbito de suas famílias, observou-se que uma ampla maioria, ou
seja, 76% não possuem pessoas com vínculo empregatício por meio de carteira assinada.
Certamente, esta situação retrata que a ausência de empregos formais contribui para o
aumento dos pequenos empreendimentos, conforme registrado na Figura 3.

Figura 3 – Número de pessoas assalariadas com carteira assinada

b) Características dos empreendimentos
Uma

vez

analisado

os

empreendedores,

buscou-se

conhecer

também

os

empreendimentos, conforme Figura 4. Um primeiro aspecto referiu-se ao tempo de
funcionamento em que se observou certa estabilidade no mercado, visto que aqueles com 5 a
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6 anos e 7 anos ou mais totalizam 59%. É importante ressaltar que entre os casos pesquisados
foi possível identificar empreendimentos que existem nas famílias a várias gerações, com
casos que ultrapassam 50 anos de existência. Fato que chama atenção no contexto do
capitalismo competitivo em que os pequenos empreendimentos têm dificuldades de
sobreviverem.

Figura 4 – Tempo de funcionamento do empreendimento
Já em relação à formalização dos empreendimentos com Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), constatou-se que esses constituem 54% do universo pesquisado. Os demais
estão em situação informal, que correspondem a 46% (vide Figura 5).

Figura 5- Número de empreendimentos registrados com CNPJ
Outro dado relevante acerca dos empreendimentos é o setor de atuação na economia
local. O município de Angical tem sua economia voltada para o comércio que responde por
86% dos empreendimentos pesquisados e a 14% estão no ramo da prestação de serviços,
conforme Figura 6. Durante a pesquisa de campo não foram encontrados empreendimentos
relativos à indústria na pesquisa.
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Figura 6 – Ramo do Empreendimento
Em relação às fontes de recursos para iniciar o empreendimento 57% dos entrevistados
afirmaram que foram de suas economias (vide Figura 7). Já a busca por crédito, por meio de
empréstimo, aparece em segundo lugar com 17% e os demais entrevistados apontam outras
fontes, dentre as quais outro negócio, venda de bens totalizando juntos 26% do universo
pesquisado.

Figura 7 – Aquisição de capital para iniciar o negócio
Do universo dos pequenos empreendedores de Angical entrevistados, nota-se na
Figura 8 que 46% apontaram a busca pela independência financeira como a principal
motivação para a criação do negócio próprio. Ademais, 40% viram na satisfação das
necessidades financeiras a oportunidades para empreender e 14% apontaram outros motivos.
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Figura 8- Motivação para montar um empreendimento próprio
A pesquisa também revelou que os empreendedores formalizados obtiveram
informações sobre o MEI, principalmente por meio SEBRAE (28%), pessoas/amigos (26%) e
televisão (25%). Mesmo diante da expansão das novas tecnologias da informação e da
comunicação, o uso da internet como via de obtenção de informações acerca do MEI foi a que
menos influenciou, na medida em que representa apenas 8% (vide Figura 9). É importante,
ainda destacar que 13% dos entrevistados obtiveram informações por outras vias. De forma
geral, percebeu-se que a atuação do SEBRAE, as relações pessoais e a televisão no município
exerceram maiores influencia sobre os empreendedores para o acesso ao programa de
formalização dos pequenos negócios.

Figura 9-Formas de acesso às informações sobre o MEI

c) Vantagens e desvantagem de ser microempreendedor
Além dos dados sobre o empreendedor e seus empreendimentos, a pesquisa ainda
reuniu informações sobre as vantagens e desvantagens em relação à legalização das empresas
por meio do MEI. Em relação às vantagens destacam: resolve a fiscalização; facilidades na
prestação de serviços; participação em licitações; ajuda na aposentadoria; acesso à concessão
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de empréstimos com juros menores; realização de compras em maior número de
fornecedores; compras com menor preço; crescimento do negócio (maior lucro). Já as
desvantagens são: burocracia em relação a regularização de documentos; dificuldade em
encontrar um contador; despesas com contadores; falta de dinheiro para formalização; falta de
informação sobre o assunto; pagamento de impostos.
Diante das vantagens e desvantagens de ser um microempreendedor individual, o
Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Piauí (CEAPE-PI) forneceu em
entrevista dados que evidenciam, em 2016, resultados favoráveis para a concessão de créditos.
Neste período houve concessão de créditos para 33 empreendedores de Angical do Piauí,
principalmente no ramo de negócios (81,8%), prestadores de serviço (15,2%) e indústria
(3%). É importante destacar que desse universo 75,8% são empreendedores informais e
69,7% são geridos por mulheres.
CONCLUSÕES
O estudo sobre o perfil dos empreendedores de Angical do Piauí e sua visão sobre a
legalização dos empreendimentos, permitiu a confirmação sobre a falta de uma orientação
contínua com objetivo de formação de uma cultura empreendedora. Com a reprodução das
dificuldades manifestadas pelos empreendedores como desvantagens da legalização, foram
encontrados dados superficiais que não identificam claramente o objetivo do programa MEI.
Aspectos considerados vantajosos foram expostos sem a complementação de ganhos materiais
e de conhecimento conquistados como consequência desta nova situação tributária.
O governo expõe um crescimento quantitativo de microempreendedores após a criação
do MEI, mas reconhece em seus relatórios o grande desafio ainda por vir de promover a
capacitação em massa e de forma regular de todos os empreendedores registrados ou em
potencial de registro. O exemplo do crédito orientado, que conseguiu nestes vinte anos obter
uma expansão admirável, o país precisa ampliar sua atenção para não apenas o aumento
simples da arrecadação, mas o concomitante interesse em promover o crescimento do cidadão
na condição de gestor autônomo de seu empreendimento, para garantir em longo prazo uma
economia forte.
No âmbito da governança, os parceiros do governo (instituições educacionais,
empresas privadas e do terceiro setor) ainda, possuem papel crucial nesta busca pela formação
de uma cultura empreendedora. Mais investimentos em treinamentos empresariais com o
estabelecimento de redes de cooperação com instituições educacionais, onde o discente possa
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aplicar seus conhecimentos técnicos e ainda contribuir para o desenvolvimento da sociedade
em que vive.
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MÍDIA E POLÍTICA:
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RESUMO: Com os estudos feitos nos conceitos das influências a agenda foi recolhida
através da observação da revista semanal de repercussão nacional: Veja. O exame dos temas
da agenda foi realizado através das capas, páginas, colunas, seções e editoriais da mídia de
massa e no comportamento social do indivíduo. A teoria do agenda setting se fundamenta em
um tipo de efeito social dos meios de informação, os quais podem citar a televisão, os jornais
e as rádios, que selecionam, em grau de importância, os temas que os indivíduos falarão ou
discutirão por um determinado período, porém, iremos aplicar esse conceito da teoria da
mídia no ano de 1982, quando uma revista de mídia nacional tão renomada citou pela
primeira vez o estado de Rondônia e quais foram as experiências para pessoas da região Sul e
Sudeste quando se depararam com um estado inóspito.
Palavras–chave: REVISTA VEJA, RONDÔNIA, MÍDIA

MEDIA AND POLITICS: RONDONIA PAGES OF MAGAZINE VEJA
ABSTRACT: With the studies on the concepts of influences, the agenda was collected by
observing the weekly magazine of national impact: Veja. Examination of the agendas themes
were conducted through the covers, pages, columns, sections, and editorials of the mass
media and through the social behavior of individuals. The theory of agenda setting is based on
a type of social effect of media, which may refer to television, newspapers and radio stations,
in which they choose in degree of relevance the subjects that individuals will speak or argue,
however, we will apply this media theory concept in the year 1982, when a national renowned
magazine for the first time mentioned the state of Rondônia and what was the experience for
people of South and Southeast region when faced with an inhospitable state.
KEYWORDS:VEJA MAGAZINE, RONDÔNIA, MEDIA
INTRODUÇÃO
Com origem americana, o primeiro estudo aplicado pela teoria do agenda setting, foi
pesquisado pelos pensadores Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972, embora sua
essência tenha sido apontada no ano de 1922 por Walter Lippmann em sua obra
clássica Public Opinion. A teoria do agenda setting tem como finalidade social da mídia que
assimila a seleção, disposição e incidência de notícias sobre os temas que o público falará e
discutirá. O artigo pretende apresentar uma revisão desta teoria com base histórica no estado
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de Rondônia, tendo como ponto de partida caminhos que levam a um breve histórico dos
estudos e o desempenho do processo de agendamento e migratório. Sendo assim, espera-se
obter um desempenho deste conceito assim como de suas características e limitações. O
fundamento de investigação que estuda sobre o quê e como os assuntos devem ser pensados é
a hipótese do agenda setting,abordaremos o impacto dessa teoria na sociedade, ou seja, como
foi o impacto da teoria no meio das pessoas e qual a visão da população. O interesse pelos
efeitos dos meios de comunicação na opinião pública produziu uma abrangente literatura
sobre a agenda setting, causando na população da época uma inversão da realidade
apresentada pela revista “Veja”.
Em 1981 Rondônia conseguiu alcançar o seu patamar de estado com o presidente
Getulio Vargas, assim o estado precisava de seus renomados imigrantes para construir sua
história e novas culturas, como a mídia cumpre seu grandioso papel em influenciar toda uma
população, ela vinha se preparando já há alguns anos como citaria Rondônia para a população
brasileira de modo que sua notícia pudesse ser de grande impacto social, visto que em
algumas partes do país o Brasil estava em uma mera crise por conta de seu antigo governo,
obviamente pessoas da região Sul e Sudeste que são uma das regiões mais populosas do país
fizeram parte dessa colonização, já que estavam à procura de uma vida melhor e mais digna e
logo se depararam com Rondônia, já que ela estava no “auge” e popular por conta de sua
agricultura e extração de matérias primas. Em 1982 Rondônia aparece na capa da revista
Veja, mostrando assim um estado pujante e rico, à espera de pessoas para conquistá-lo e com
muitas oportunidades. Observando os relatos históricos das antigas populações de imigrantes,
logo quando se depararam com Rondônia, viram um estado totalmente diferente do que era
citado, na verdade era um estado pobre, inóspito, carente e isolado.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido a partir do estudo teórico e da pesquisa de autores e obras
da teoria do Agenda Setting, nacionais e internacionais. A agenda foi recolhida através da
observação da revista semanal de repercussão nacional: Veja. O exame dos temas da agenda
foi realizado através das capas, páginas, colunas, seções e editoriais. Os dados coletados
foram objeto de análise de conteúdo (sinteticamente consiste em isolar, de um conjunto de
mensagens, determinados elementos – palavras, frases, imagens, símbolos, etc. – em função
de certas categorias previamente determinadas), classificados em categorias e quantificados.
Logo, o tema foi discutido e comparado aos períodos teóricos anteriores e posteriores.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A unidade de registro (o que se conta) escolhida foi o tema (análise temática),
considerado pela literatura pertinente às técnicas de análise de conteúdo como o mais
adequado para registrar opiniões, atitudes, valores, crenças e tendências.
Quanto à unidade de contexto (onde se conta) foram adotados dois critérios: (1) em
relação às manchetes e aos títulos das matérias da capa tomou-se como referência à frase (no
caso, as próprias manchetes, chamadas e títulos) e (2) em relação às colunas, o parágrafo.
Nesse caso, se convencionou que um tema estaria configurado se presente em pelo menos
25% do total de parágrafos do texto. Assim, para a compreensão em sua amplitude sobre o
processo migratório para Rondônia torna-se imprescindível, se atentar para mais uma variável
totalmente esquecida, o estudo da influência da mídia no caso do agenda setting (o poder das
palavras) em estabelecer uma agenda pública que tocasse no psicológico/cognitivo das
pessoas, visando o convencimento e a construção do imaginário social (“eldorado”) com o
objetivo de motivar e a mobilizá-los para a ação migratória, haja vista, que o vultoso fluxo
migratório para um local inóspito, desconhecido, repleto de mitos e a ser desbravado, não
poderia somente ser explicado por questões de mobilidade econômica e/ou social e políticas,
mas por algo mais profundo que tocasse a alma.
Como a Revista Veja já havia se preparando ao longo do tempo de uma forma que iria
impactar a sociedade e atrair a atenção para Rondônia, podemos citar o interesse em obter a
informação, Wolf (1995, p. 33), quanto mais exposta às pessoas são a um determinado
assunto, mais o seu interesse aumenta mais elas se sentem motivadas para saberem mais
acerca dele.
Toda a questão sobre a mudança social, apresentar dados sobre o emprego, renda,
violência, condições de saúde, características das regiões que recebem ou exportam migrantes
e trabalhar o conceito de mobilidade.
Como no período Rondônia estava em constante produção de café, ouro, borracha,
cacau e madeira, os leitores se sentiam de certa forma “chocados” por verem um estado tão
jovem com um ótimo índice de feracidade.
Com relação à revista observa-se para induzir os leitores à economia de
desenvolvimento do estado ela colocou um exemplo real de um homem catarinense, chamado
Hugo Frey com 53 anos de idade, agricultor e com uma grande quantia de terras, que estava a
caminho de se tornar o maior produtor individual de cacau no país, assim, ultrapassando
também os coronéis do cacau de Itabuna, na Bahia. Prometendo que “Rondônia vai ser em
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breve a malásia brasileira”, cercado por seringueiras que ainda não começaram a produzir.
“Vamos ultrapassar São Paulo”, promete também o governador Teixeira.
Emprega o caráter social citando suas dificuldades e benefícios a um “estado do futuro”
que embora o índice de furtos e suicídios seja menor que no resto do país a taxa de homicídios
é 40% maior. Isso acontecia por conta dos conflitos internos dos próprios moradores em busca
de terra, já que os novos habitantes que chegavam estavam à procura da mesma “terra
prometida” criada no seu psicológico. A forma que essas pessoas logo quando chegavam aqui,
mesmo vivendo sobre as condições precárias referindo-se a “real importância” de se mudar
para Rondônia, não deixando de mencionar sobre a vida de um agricultor que teve de viver a
maneira de um índio. Derrubou mognos e cedros para abrir uma clareira e fazer sua choupana
e conviver a meio de ratos, cobras e malárias. Mesmo por ter passado por tanta dificuldade se
orgulha e está satisfeito com os seus 100 hectares plantados com café e feijão, no município
de Cacoal.
Como diz Teixeira e Fonseca (1998, p. 83), A partir do governo do Coronel Humberto da
Silva Guedes já denotava os caminhos profícuos para a emancipação, culminando com a
criação de novos municípios e o fortalecimento da imagem de Eldorado da Amazônia. Em 22
de dezembro de 1981 é criado Estado de Rondônia, e em 04 de Janeiro de 1982, O Estado é
instalado, tendo como seu 1º governador o Cel. Jorge Teixeira.
Certificamos que grandes partes da correspondência da atenção determinaram a questão
da mídia e seu grau de importância que atribuímos. Citado por Mauro Wolf (1995, p. 130)
“em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o
publico sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligência elementos
específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendências para incluir ou excluir dos seus
próprios conhecimentos aquilo que o mass media inclui ou exclui do seu próprio conteúdo.
Além disso, o publico tende a atribuir aquilo que esse conteúdo inclui uma importância que
reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, ao problemas, as
pessoas”.
É inquestionável a influencia dos meios de comunicação na rotina das pessoas. A teoria
explica a relação entre os meios de comunicação e as relações sociais. As pessoas são capazes
de incluir ou excluir informações passadas pelos meios de comunicação de massa. De acordo
com essa teoria, a mídia pauta para a opinião publica e os assuntos, destacando certos temas e
ofuscando ou ignorando os outros. Pesquisas apontam que 82% dos assuntos discutidos
diariamente são determinados pela mídia. Bernard Cohen citou em 1963 o seu ponto de vista

Artigos

Ciências Humanas

14020

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

relacionado à mídia e sociedade, apontou que na maior parte do tempo a imprensa pode não
ter êxito em dizer aos leitores COMO pensar mas é espantosamente exitosa em dizer aos
leitores sobre O QUE pensar.
CONCLUSÕES
Assim, após a realização da análise da revista, categorização das reportagens e
quantificação das informações, concluímos, que na edição escolhida da Revista Veja,
estabeleceu a imagem de uma Rondônia pujante, rica, esperando por pessoas para conquistála, ou seja, com capas coloridas, bem construídas, fotos e textos bem concatenados, a Revista
conseguiu construir no imaginário da população do Sul e Sudeste: o Eldorado do Norte,
dentre inúmeras influências e situações para a realização do processo migratório para uma
área inóspita, carente e isolada, os meios de comunicação de massa realizou o seu papel de
agendamento. Observou-se que, a mídia interferiu coercitivamente no modo em como a
população desenvolve um senso crítico sobre a Região Norte em especial Rondônia, visto que
a manipulação da informação interfere diretamente no meio social, estabelecendo opiniões
por meio do poder do Estado. É válido ressaltar que, o alcance do controle dos veículos
midiáticos é de fundamental relevância para a manutenção e influência dos governos sobre a
população. A análise dos dados demonstrou a existência de uma retroalimentação entre os
assuntos do tema prevalecente. Pois, quando notamos em especial o tema e a freqüência com
que eram exibidos os diferentes assuntos pertencentes a tal matéria, mesmo com outros temas
figurando, no geral, estes faziam direcionar os seus resultados para o objeto em questão,
conforme a posição ideológica da revista e da edição selecionada.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao professor orientador Davys Sleman de Negreiros pela atenção e ao
professor Sérgio Nunes de Jesus pelas sugestões e paciência; aos nossos pais e ao Campus
Cacoal-IFRO pelo incentivo à pesquisa.
REFERÊNCIAS
DORNELLES, Beatriz. Mídia, Imprensa e as Novas Tecnologias. Porto Alegre, 2002. p.
29-30.
MCCOMBS, Maxwel E. Explorer and surveyors: expanding strangies for agenda-setting
research. Journalism Quarterly, 1992. p. 820-821.
Artigos

Ciências Humanas

14021

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

TEIXEIRA, Helio. As promessas do Oeste. São Paulo. v. III. p. 52-58. Jan. 1982.
TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues; FONSECA, Dante Ribeiro. História regional de
Rondônia. Porto Velho. Rondoniana, 1998. p. 83.
WOLF, Mauro. Los afectos socials de los media. Barcelona. Paidós, 1994. p. 33.
WOLF, Mauro. Teoria da comunicação. Portugal: Editora Presença, 1999. p. 144.

Artigos

Ciências Humanas

14022

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação
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RESUMO: Os recursos didáticos utilizados para o ensino de Ciências constituem importantes
ferramentas no exercício docente. Nessa perspectiva esse trabalho objetivou verificar as
contribuições pedagógicas de uma oficina de modelagem representacional com estruturas
tridimensionais para o ensino de Ciências e Biologia, envolvendo graduandos do curso de
Ciências Biológicas inseridos no Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Tratase de estudo qualitativo descritivo com base na condução e resultados de uma oficina de
modelagem didática em biscuit, realizada no mês de julho de 2014. A oficina didática
permitiu aos iniciantes à docência, a autonomia para construir novos modelos didáticos e a
socialização destes recursos em escolas públicas, campo de atuação do PIBID. Possibilitou
também, o aprofundamento de conteúdos adquiridos na graduação e foi considerada uma
metodologia inovadora. Contribuiu ainda para o desenvolvimento de habilidades importantes
para o futuro docente e despertou nos graduandos a busca pela inovação no ensino.
Palavras–chave: ensino biologia, formação docente, modelagem didática.

DIMENSIONAL
EDUCATIONAL
MODELS
UNDER
PIBID
BIOLOGICAL SCIENCES: THE DESIGN OF THE APPLICATION
ABSTRACT: The didactic resources used for teaching science are important tools in the
exercise of teaching. In this perspective this study objectified to determine the pedagogical
contributions of a workshop representational with modeling of three-dimensional structures
for the instruction of science and biology, involving students undergraduate of Biological
Sciences involved in the Fellowship Program Introduction to Teaching – PIBID. This is about
a descriptive qualitative study based on the conduct and results of a workshop of biscuit
didactic modeling, fulfilled in July 2014. The didactic workshop allowed beginners to
teaching, autonomy to prepare new didactic models and the socialization of these resources in
public schools, PIBID's place acting. Also enabled the deepening of content acquired during
their graduation and was considered an innovative methodology. Also contributed to the
development of important abilities for the future instructor and aroused the graduates the
quest for innovation in education.
KEYWORDS: teaching biology, teacher training, didactic modeling.
INTRODUÇÃO
O termo modelo tem sido bastante utilizado na educação, porém apresenta várias
conotações no meio científico, bem como no ensino de Ciências (Física, Química, Biologia) e
matemática. Krapas et al. (1997) definem modelo “como a representação de uma ideia, objeto,
Artigos

Ciências Humanas

14023

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

evento, processo ou sistema” e os caminhos ou processos para sua elaboração através da
modelagem. A partir de um estudo da revisão da literatura sobre o tema os autores propõem
cinco categorias de uso do termo modelo: Modelo mental, Modelo consensual, modelo
pedagógico e meta-modelo. Mas, a ênfase do presente artigo será dada aos modelos
pedagógicos.
Com base no modelo pedagógico, Paz et al. (2006) consideram três tipos: o
representacional, o imaginário e o teórico. O primeiro é conhecido como maquete didática, ou
seja, uma representação física tridimensional; o segundo modelo representa um conjunto de
pressupostos que servem para descrever a estrutura ou função de um objeto ou sistema como
é o caso da estrutura do ácido nucleico; enquanto o terceiro modelo trata-se de um conjunto
de pressupostos que explica um objeto ou sistema como o ciclo do carbono e o sistema solar.
Para Duso et al. (2013), na disciplina Biologia, bem como em outras, os modelos
representacionais são consideradas ferramentas importantes e significativas para

a

aprendizagem. Segundo Paz et al. (2006) no ensino de ciências naturais a modelização surge
da necessidade de complementar conceitos e consolidar as explanações dadas pelo professor,
a fim de promover um melhor aprendizado. No entanto, a utilização de modelos didáticos no
ensino de Ciências, apesar dos avanços na área de matemática e física ainda é bastante restrito
e pouco explorado no ensino de Biologia. Por isso, Duso et al. (2013) retratam a importância
dos modelos didáticos representacionais no ensino de Ciências, sobretudo em Biologia e
ainda destacam a importância de ampliar as discussões sobre a modelização no ensino de
Biologia tanto na educação básica quanto na formação docente inicial e continuada.
Logo, nessa área, as competências e habilidades do professor de Biologia precisam ser
exploradas durante a formação inicial, principalmente em vista das mudanças na forma de
aquisição de conhecimento pelos alunos, requerendo cada vez mais o empenho do professor
no exercício da docência.
Em trabalho publicado em 2006, Paz e colaboradores destacaram que nos cursos de
formação inicial de professores o uso de modelos didáticos ainda era incipiente. Contudo, a
construção e aplicação de modelos didáticos no ensino de Ciências e Biologia tem sido
inseridas em curso de licenciatura em Ciências Biológicas e escolas públicas, como pode ser
constatado pelos trabalhos desenvolvidos por Silva, Bezerra e Nascimento (2012),
Montenegro, Petrovich e Araújo (2013), Bezerra (2013), Brandão (2014), dos Santos, Bezerra
e Bezerra (2015).
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No âmbito do PIBID o uso de metodologias empregando modelos didáticos
representacionais tem sido explorada a exemplo do trabalho desenvolvido por Mota et al.
(2015) que fizeram uma abordagem sobre fungos, Santos et al. (2013) que propuseram a
construção de modelos didáticos de vírus e bactérias patogênicas, bem como, Lima e
Camarotti (2015) que utilizaram modelos didáticos para prevenção de parasitoses intestinais.
No contexto atual da formação docente se faz necessário explorar o campo do
desenvolvimento de metodologias que forneçam suporte ao processo ensinar/aprender. Para
Montenegro, Petrovich e Araújo (2013) é importante estimular a utilização de metodologias
alternativas por professores em formação inicial visando consolidar os conteúdos teóricos
inerentes das disciplinas da graduação.
Para ampliar a construção do saber docente e discente através da construção e uso de
modelos pedagógicos, as oficinas didáticas são estratégias que podem ser utilizadas como
ferramenta para articular teoria e prática. A realização de oficinas visando capacitação de
iniciantes à docência para construção e uso de modelos didáticos representacionais para o
ensino de Ciências e Biologia foi proposta por Gianotto et al. (2011), Montenegro, Petrovich
e Araújo (2013) e Bezerra (2013). Considera-se, portanto, fundamental que a formação inicial
de professores de ciências biológicas possibilite o desenvolvimento de ações pedagógicas
curriculares ou extracurriculares que forneçam suporte teórico-prático para a construção e
aplicação destes modelos em sala de aula.
Desta forma, o presente estudo visou verificar as contribuições pedagógicas de uma
oficina envolvendo a modelagem representacional de estruturas tridimensionais para o ensino
de Ciências e Biologia, por graduandos de Ciências Biológicas inseridos no Programa de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo faz uma abordagem qualitativa e descritiva a partir de uma atividade
de formação docente envolvendo vinte e dois alunos bolsistas do PIBID-Biologia em uma
oficina de modelagem de material didático para o ensino de Ciências e Biologia, durante o
mês de julho de 2014, no laboratório de Biologia da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) – Campus Arapiraca. Os participantes foram organizados em quatro equipes de
acordo com a escola na qual estavam vinculados, a fim de planejarem a elaboração dos
modelos didáticos vislumbrando a realidade e as ações desenvolvidas em cada espaço escolar.
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A atividade de formação docente com carga horária de 20 horas foi sistematizada de
acordo com as seguintes etapas: 1) Introdução à técnica de modelagem em porcelana fria; 2)
planejamento para construção do modelo didático (seleção do tema, seleção da imagem do
livro didático, estudo da morfologia do objeto); 3) elaboração e descrição do objeto de
aprendizagem; 4) organização de plano de ensino com aplicação do modelo representacional;
5) socialização dos produtos elaborados entre as equipes de trabalho.
Após um intervalo aproximado de quatro meses, durante uma reunião do PIBID para
exposição das ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas, os participantes expuseram,
através de relatos escritos, a contribuição da oficina para o desenvolvimento das atividades na
escola e para sua formação acadêmica. Desta etapa participaram dezenove bolsistas.
Os relatos dos participantes foram submetidos à técnica de análise de conteúdo com o
agrupamento de ideias em categorias, de acordo com Bardin (2008). Os trechos selecionados
foram transcritos e destacados com a função itálico seguido por uma indicação alfa numérica
(P1, P2, .......P19) presente no instrumento de coleta de dados de cada participante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A metodologia adotada permitiu aos iniciantes à docência explorar conteúdos
específicos inerentes aos temas escolhidos para confecção dos modelos representacionais e
relacionar aspectos teórico-práticos.
A socialização dos materiais produzidos nas escolas permitiu ampliar a discussão
coletiva dos temas possibilitando a melhoria dos materiais elaborados. Ademais, o uso da
massa de biscuit, associada ou não a outros materiais de baixo custo, se mostrou adequado
para a confecção das peças didáticas, em concordância com o observado por Matos et al.
(2009) e Montenegro, Petrovich e Araújo (2013).
Considerando que o PIBID - Biologia da UFAL tem explorado a estratégia didática de
modelização para o ensino de Ciências e Biologia em escolas públicas, como demonstra o
trabalho desenvolvido por Santos et al. (2013), a atividade de formação docente realizada
fortalece ainda mais esta prática exitosa nas escolas vinculadas ao PIBID, a partir do
desenvolvimento de habilidade dos futuros docentes.
Durante a oficina didática foram elaborados modelos didáticos tridimensionais de
dezenove temas contendo uma ou mais peças didáticas, os quais foram categorizados em
cinco grupos de acordo com a área temática (Biologia Celular, Botânica, Geologia,
Microbiologia, Áreas diversas). As maquetes montadas constituíram representação de
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estruturas abióticas (tipos de rochas, vulcão, sistema solar e lixeira para coleta seletiva) e
bióticas (membrana plasmática, cromossomos, células em fase de mitose e meiose, estrutura
externa e interna de raízes, estrutura interna de caule, tipos de folhas e estrutura interna,
bactérias, vírus, protozoários, fungos, alimentos).
Explorar esses recursos didáticos no âmbito da formação inicial é pertinente,
principalmente, quando se considera que “a modelização no ensino de Biologia se apresenta
como uma possibilidade para o processo de ensino-aprendizagem”, como apontam Duso et al.
(2013, p. 42) em seu estudo.
A associação teoria/prática através da modelagem de estruturas bióticas e abióticas em
biscuit para o ensino de Ciências forneceu contribuição importante para a formação inicial dos
graduandos participantes, seja pela possibilidade de concepção e socialização de materiais
didáticos, bem como, pelo aprofundamento de conteúdos adquiridos na graduação. Esses
aspectos podem ser evidenciados nos relatos dos pibidianos, a seguir:
Saber produzir materiais didáticos é fundamental e ao mesmo tempo
fantástico para professores [...]. (P-13)
[...] na minha formação teve impacto positivo, pois eu tive a
oportunidade de criar alguns materiais didáticos em biscuit, que tive
ao mesmo tempo a possibilidade de aplicá-los em sala. (P-2)
Nascimento Junior e Souza (2009) destacam que ao aplicar a modelagem como
estratégia para a formação docente é preciso dar ênfase ao modelo produzido como
representação do objeto de estudo para que o mesmo seja compreendido. Para Setúval e
Bejarano (2009) no ensino de Ciências e Biologia a utilização de modelos pedagógicos deve
possibilitar interações dialógicas pelos estudantes.
O aspecto inovador da metodologia também foi destacado através da fala a seguir:
Esse curso contribuiu diretamente na formação da parte prática do
nosso modo de ensino. Uma vez que existe nos dias de hoje uma
necessidade de inovação no ensino e o professor precisa estar sempre
buscando aperfeiçoamento. (P-16)
Para Mendonça e Santos (2011, p.8) “modelos didático-pedagógicos são ferramentas
chave para um ensino inovador e diferenciado do modelo tradicionalista de ensino”. Nesse
sentido, observou-se que a estratégia de formação despertou nos graduandos a busca pela
inovação. Bezerra (2013a) ao refletir sobre oficinas oferecidas a professores de Ciências e
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Biologia em formação inicial e continuada verificou que é possível através das oficinas
motivar os professores na busca novas maneiras de ensinar e estimular a aprendizagem.
A estratégia utilizada para formação docente no presente estudo contribuiu para o
desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro docente, como pode ser observado
nos relatos que seguem:
O curso possibilitou a aprender a técnica, tornando-me capaz de
desenvolver e melhorar minha didática enquanto futura professora.
(P-3)
Proporcionou o aprimoramento na técnica de modelagem [...]. (P-17)
Montenegro, Petrovich e Araújo (2013) ao realizarem oficina de preparação de modelos
de vertebrados com estudantes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, averiguaram
que houve contribuição para o aprendizado da anatomia animal e possibilitou a aquisição do
conhecimento teórico e prático da técnica de modelagem, uma vez que, segundo os autores,
após a atividade de modelagem os futuros professores conseguiram aplicar essa técnica na
construção de modelos em outras situações de ensino. Ficou evidente ainda, que a atividade
levou os licenciandos ao rompimento de paradigmas e sofismas em relação à prática docente:
Foi um curso que serviu para mostrar como uma aula pode ficar mais
interessante quando tiramos algo do abstrato e passamos para o
concreto. (P- 9)
[...] foi possível verificar como pode ser fácil tornar a aula mais
atrativa [...] aproximando as noções dos alunos [...] do conteúdo
estudado. (P 8)
Nesse sentido, Paz et al. (2006) destacam a importância do professor em formação
inicial ser despertar para a necessidade de relacionar os conteúdos com o cotidiano dos
escolares. A proposta permitiu uma formação além dos limites do curso, pois estimulou os
pibidianos a aplicar os recursos didáticos construídos no espaço escolar no qual estavam
inseridos. Essa possibilidade proporcionou maior interação com o professor supervisor e os
alunos do ensino médio, bem com novos caminhos para aprendizagem e construção do saber
docente. Essas ações na escola podem ser evidenciadas através dos seguintes relatos:
Essa aprendizagem proporcionou a confecção de modelos didáticos
que

auxiliaram

o

trabalho

do

professor

e

foram

usados

(principalmente o modelo de vulcão) como experimentação na aula
prática. (P-12)
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[...] apresentei aos alunos estruturas nas quais eles haviam visto
apenas no livro didático. (P-5)
Para Setúval e Bejarano (2009) é fundamental que os modelos didáticos sejam usados
de forma que permita a interação dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Acredita-se, portanto, que a modelagem representacional deve ser explorada com
estratégia metodológica, uma vez que Bezerra (2013) destaca que estimular o professor a
conceber o seu material didático durante oficinas de produção de modelos tridimensionais
incentiva a busca de inovação na educação. Essa tendência é desafiadora, mas fornece
inúmeros benefícios para a formação docente. Pois, quando o professor constrói o próprio
material didático, o processo de construção possibilita aprofundamento do conteúdo e
autonomia no uso do material em sala de aula.
CONCLUSÕES
A oficina de modelização de material didático tridimensional contribuiu com a
formação docente dos graduandos em Biologia participantes do PIBID, fornecendo subsídios
para concepção e planejamento de novos modelos representacionais.
A intervenção pedagógica estimulou a aplicação desta metodologia pelos iniciantes à
docência nas escolas parceiras do programa, fortalecendo essa prática docente em escolas do
interior alagoano.
A fim de aprofundar os estudos sobre a temática é importante mais investigações que
promovam a reflexão sobre o uso dos modelos na educação básica e ensino superior.
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RESUMO: O artigo apresenta resultados do Projeto de Pesquisa Mulheres na
Eletromecânica, cujo objetivo é observar a ingressão de mulheres no curso técnico de
eletromecânica, assim como a permanência das mesmas e a inserção no mercado de trabalho
jequieense. Para o presente artigo foi realizado recorte de dados referentes às cinco primeiras
turmas, da modalidade subsequente, que adentraram o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia, Campus Jequié, no período de 2011 a 2013. A metodologia utilizada abrangeu
desde a revisão bibliográfica, pesquisa exploratória, além das discussões e diagnósticos
levantados pelas estudantes bolsistas. Os resultados obtidos não se mostram satisfatórios, uma
vez que é perceptível uma grande evasão não só de mulheres, mas também de homens. Para
compreender este fenômeno é necessário ter conhecimento dos fatores que vem ocasionando
o abandono do curso.
Palavras–chave: educação, ensino técnico, feminismo, sociologia

WOMEN IN ELECTROMECHANIC COURSE: INGRESSION AND
STAY
ABSTRACT: The article presents results of the Women Research Project in
Electromechanical, whose goal is to observe the ingression of women in the technical course
of electro-mechanical, as well as the permanence of the same and the inclusion in jequieense
labor market. For this article was conducted data clipping referring to the first five classes, the
subsequent mode, which entered the Federal Institute of Education, Science and Technology,
Campus Jequié in the period from 2011 to 2013. The methodology used ranged from the
literature review, research exploratory, in addition to discussions and diagnostics raised by
scholarship students. The results show is not satisfactory, since it is noticeable a major
avoidance not only women but also men. To understand this phenomenon it is necessary to be
aware of the factors that has caused the abandonment of the course.
KEYWORDS: education, technical education, feminism, sociology
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INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um fenômeno social silenciado ao longo da história, que
compreende desde as relações humanas em ambiente familiar, em locais de trabalho, e demais
instituições sociais, como também diz respeito à constituição das percepções e representações
que os indivíduos fazem de si mesmos.
A sociedade investe na naturalização dos papéis sociais atribuídos e cumpridos pelas
diferentes categorias de gênero. Delimitando os campos em que pode operar a mulher, assim
como escolhe os terrenos em o homem pode atuar. A socialização das crianças é um exemplo
de tarefa tradicionalmente atribuída às mulheres, seja como mães, avós, cuidadoras ou
professoras. A responsabilidade pelo espaço doméstico também é um exemplo de atribuição
feminina. Mesmo nas situações em que a própria mulher não execute as tarefas atribuídas aos
cuidados do seu lar, é permitido que outra mulher a faça, neste caso, a empregada doméstica.
Essas duas tarefas são atribuídas às mulheres, independente da classe social, surgindo como
uma identidade básica.
A sociedade investe na naturalização destes processos, vaticinando que as tarefas
referentes ao privado, ou seja, ao lar, à assistência, à criação e educação dos filhos, são
atribuições femininas devido à capacidade natural de gerar filhos. A maternidade é uma
construção sociocultural e temporal que revela características distintas para as sociedades. Na
sociedade contemporânea brasileira, por exemplo, o parto acontece, em sua maioria, em
hospitais e as mulheres interrompem as atividades (laborais e acadêmicas conforme códigos
de leis) por determinado período de tempo, após o parto, para dedicar-se ao restabelecimento
da saúde e aos cuidados do rebento. Safiotti (1983, p. 09) relata que as tribos indígenas
brasileiras elaboram significados bem distintos para a maternidade. A instituição couvade, por
exemplo, é uma construção social que estabelece um período de reclusão e acolhimento para o
homem, nestes casos, as mulheres não interrompem suas atividades laborais após o parto e
continuam a exercer suas funções sociais na tribo.
Ao adentrar os espaços de trabalho é possível perceber que, assim como a maternidade e
o cuidado do espaço doméstico, diferentes construções sociais delimitam e naturalizam a
atuação de homens e de mulheres. Algumas profissões são atribuídas ‘tradicionalmente’ para
homens e outras para mulheres. A área de eletromecânica não representa uma exceção, revelase como uma área de atuação predominantemente masculina e com forte presença do ideário
machista.
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O projeto de pesquisa Mulheres na Eletromecânica objetiva compreender os fenômenos
que levam a desistência das matriculadas no curso técnico em eletromecânica do IFBA,
Campus Jequié, uma vez que foi constatado, e demonstrado como resultado deste artigo, que
vem havendo uma grande evasão dessas jovens. Desta forma a continuidade das pesquisas
deste projeto visa compreender as motivações que levam as mulheres a se inscreverem num
curso cuja área de atuação é predominantemente masculina, bem como a permanência, a
conclusão do curso técnico e a inserção no mercado.
É necessário o entendimento dos fatores que desencadeiam essa evasão para que
medidas possam ser adotadas para frear esse fenômeno e reafirmar a imagem da mulher na
eletromecânica.
O projeto assume um caráter social, pois visa estimular a permanência de mulheres no
curso, gerando um maior êxito para a instituição e uma qualificação renomada para essas
estudantes. Ressalta-se que esse levantamento será continuado nas etapas qualitativas, através
da escuta dessas mulheres enquanto sujeitos da pesquisa.
É importante ressaltar que o investimento feito para formar esse profissional acaba
sendo perdido quando há um fenômeno de grande desistência e também acaba contribuindo
para a construção de um estereotipo de quem é ou não capaz de realizar esse curso.
MATERIAL E MÉTODOS
Para um melhor entendimento e aprofundamento do tema foi realizada uma pesquisa
bibliográfica. Na etapa seguinte foi realizada uma pesquisa exploratória sobre a quantidade de
mulheres que se matricularam nas turmas do curso subsequente, desde a inauguração do
campus Jequié. Essa coleta foi realizada através de informações fornecidas pela Secretaria de
Registros Escolares,

tais como, listas de matrículas e atas de formatura do curso de

eletromecânica, desde o ano letivo de 2011 ao 1° semestre de 2013. Após a montagem do
corpus de pesquisa, iniciou-se a análise de dados.
Após obter os registros disponibilizados pelo Secretaria de Registros Escolares iniciouse o levantamento de dados para obter o total de alunos por turma, após isso foi feito uma
separação onde foi obtida a quantidade de alunos de cada sexo. Depois foi feita a
porcentagem de cada valor obtido e o quantitativo de ingressos no curso.
O próximo passo foi fazer o mesmo com as atas de formatura para obter a porcentagem
de egressos, a confecção de gráficos e fazer os comparativos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inserção de mulheres na eletromecânica não é um fenômeno recente, porém sofre as
consequências de uma sociedade que superestima a divisão do trabalho por gênero
(RODRIGUES, 1994, p. 235). Dentre as cinco turmas pesquisadas é perceptível a baixa
presença feminina e entre os formandos esse número é ainda menor.
Aludindo a primeira turma do curso técnico em eletromecânica, na modalidade
subsequente, do 1° semestre de 2011, conforme tabela 1, abaixo, é possível perceber que dos
ingressos, somente 20% da turma é composta por estudantes do sexo feminino. O mesmo
padrão de baixa ingressão se repete nas turmas seguintes.
Tabela 3
Percentual de ingresso por sexo - IFBA, 2015
2011.1
Alunos
Matriculados
HOMENS
32
MULHERES
8
Total
40
2011.2
Alunos
Matriculados
HOMENS
32
MULHERES
9
Total
41
2012.1
Alunos
Matriculados
HOMENS
33
MULHERES
11
Total
44
2012.2
Alunos
Matriculados
HOMENS
24
MULHERES
16
Total
40
2013.1
Alunos
Matriculados
HOMENS
27
MULHERES
15
Total
42

Percentual
80%
20%
100%
Percentual
78%
22%
100%
Percentual
75%
25%
100%
Percentual
60%
40%
100%
Percentual
64%
36%
100%

Outro fato notório é que nos dois primeiros semestres, apesar do número de ingressas
ser significativamente menor que o número dos egressos, é possível admitir que as estudantes

Artigos

Ciências Humanas

14036

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

conseguem permanecer e concluir o curso em maior número, proporcionalmente, quando
comparado aos egressos, conforme figura 1 e figura 2 , a seguir:

Figura 17 - Comparativo entre egressas e egressos semestre 2011.1 – IFBA, 2015.

Figura 18 - Comparativo entre egressas e egressos semestre 2011.2 – IFBA, 2015.

Apesar de ser tratar de uma área eminentemente masculina, os dados levantados
demosntram que as mulheres tem sido mais resilientes, muito embora as turmas são ainda
compostas por minoria de estudantes do sexo feminino, conforme figura 3, figura 4 e figura 5.
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Figura 19 - Comparativo entre egressas e egressos semestre 2012.1- IFBA, 2015.

Figura 20 - Comparativo entre egressas e egressos semestre 2012.2 – IFBA, 2015.
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Figura 21 - Comparativo entre egressas e egressos semestre 2013.1 – IFBA, 2015.

Em pesquisas posteriores, o projeto de pesquisa Mulheres na Eletromecânica pretende
compreender as razões para a desistência e abandono do curso por essas estudantes, assim
como analisar a inserção das mesmas no mercado de trabalho na área de eletromecânica, por
meio da escuta dessas mulheres enquanto sujeitos da pesquisa.
CONCLUSÕES
É perceptível a diferença entre o número de estudantes matriculados, homens e
mulheres. Sobretudo, chama atenção o número de desistências. Entretanto, pensando nas
mulheres, que são os sujeitos da presente pesquisa, é fundamental a inferir sobre quais
fenômenos tem contribuído com o baixo número de matrículas, bem como quais fatores tem
corroborado com as situações de desistência. É possível arriscar algumas hipóteses: Falta de
afinidade com a área? Questões financeiras? Falta de apoio da família? Incertezas em relação
ao mercado de trabalho?
O objetivo do projeto tem sido mais que levantar e testar hipóteses, uma vez que
objetiva-se compreender os fenômenos que orientam às estudantes quanto ao ingresso no
curso, mas também quais fenômenos balizadores influenciam a não permanência e desistência
pela carreira de técnica em eletromecânica. Perpassa, portanto, compreender e estimular a
identidade dessas mulheres, para que se tornem atuantes no mercado de trabalho.
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RESUMO: Neste trabalho, apresentamos reflexões sobre as possíveis contribuições da
utilização da música para o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina Biologia, no
contexto da Educação Profissional Técnica realizada de forma Integrada com o Ensino Médio.
Para tanto, realizamos pesquisa bibliográfica abarcando trabalhos das áreas de Educação
Musical, Biologia e Educação. A partir dos trabalhos localizados, observamos que apesar da
pequena intersecção de conteúdos próprios das duas áreas (na qual destacam-se possibilidades
como o estudo da audição humana), a utilização da música mostra-se como estratégia
recorrente nas aulas de Biologia, principalmente a partir da análise de letras que envolvem
conteúdos próprios das Ciências Biológicas ou ainda pela elaboração de paródias,
caracterizando-se assim como uma ferramenta didática que pode contribuir significativamente
com o processo de ensino-aprendizagem da disciplina.
Palavras–chave: Currículo Integrado, Curso Técnico Integrado, Técnico em Instrumento Musical.

MUSIC AND BIOLOGY: APPROACHES IN CLASSROOM
ABSTRACT: This paper presents reflections on possible contributions using music for the
development of the Biology discipline content in the context of Vocational Technical
Education held Integrated way to high school. Therefore, we conducted literature covering
work in the areas of Music Education, Biology and Education. From the localized work, we
observed that despite the small intersection own contents of the two areas (in which stand out
possibilities as the study of human hearing), the use of music shows up as a recurring strategy
in biology classes, especially from the analysis of letters involving own content Biological
Sciences or the preparation of parodies, characterizing it as a teaching tool that can
significantly contribute to the teaching and learning of the discipline process.
KEYWORDS: Integrated Curriculum, Integrated Technical Course, Musical Instrument Technician.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um pequeno recorte da pesquisa de doutorado em
andamento intitulada “Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Instrumento Musical do
IFPB: reflexões a partir do perfil discente”105 que definiu como um dos seus objetivos
específicos a reflexão acerca do currículo integrado e suas possibilidades de materialização
dentro da área da Música. Neste texto, abordamos exclusivamente as possibilidades de
aproximação entre a Música e os conteúdos da disciplina Biologia.

105

Pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação em Música, subárea Educação Musical, da
Universidade Federal da Paraíba sob a orientação do prof. Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente texto é fruto de pesquisa bibliográfica, realizada a partir de trabalhos
advindos das áreas de Educação Musical, Biologia e Educação. Para tanto, foram consultados
periódicos, anais de congressos e bancos de teses e dissertações na tentativa de localizar
trabalhos que realizassem algum aproximação entre os conteúdos de Música e Biologia,
caracterizando a integração entre as áreas. Conforme discussões a seguir, identificamos
apenas um trabalho que propusesse o desenvolvimento integrado de conteúdos pertencentes
às duas áreas, a partir do estudo da audição humana (RUI; STEFFANI, 2005), no entanto
encontramos uma grande quantidade de estudos indicando a utilização da música enquanto
estratégia didática no ensino de biologia. Apesar do uso da música enquanto “ferramenta” não
caracterizar o tipo de integração pretendida pela atual proposta do currículo integrado106,
entendemos, a partir da relevância apontada pelos autores localizados, que trata-se de uma
aproximação significativa entre as áreas e que, especialmente no contexto do Curso Técnico
Integrado ao Ensino Médio em Instrumento Musical, pode trazer ganhos para na formação
dos estudantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos trabalhos localizados, a aproximação identificada entre as áreas da
Biologia e Música pode ser descrita basicamente a partir de duas possibilidades107: através da
análise e discussão de letras de músicas que envolvam os conteúdos da disciplina biologia ou
através da elaboração de composições autorais ou paródias musicais com o objetivo de
fixação dos conteúdos. Conforme Oliveira, Rocha e Francisco (2008, p. 3), “muitos conceitos
biológicos são apresentados nas letras de música, em diferentes estilos musicais. Partindo
deste pressuposto, podemos considerar a música como um recurso didático-pedagógico, que
auxilia a popularização da ciência”. Os autores ainda apontam que “é possível ensinar
ciências a partir da letra das músicas populares, realizando um trabalho interdisciplinar, pois
envolve a interpretação de textos, avaliação histórica e cultural dentre outros aspectos que
podem ser associados” (OLIVEIRA; ROCHA; FRANCISCO, 2008, p. 4. Ressaltando o
potencial educativo dos conteúdos biológicos inseridos nas composições musicais, Ribas e
Guimarães (2004) refletem que:

106

Para um maior aprofundamento acerca das características da proposta integrada, consultar Carneiro (2016).
Configurando-se como única exceção localizada, destacaremos o trabalho de Rui e Steffani (2005) no final
deste subitem, ao propor, de fato, a integração entre os conhecimentos de Biologia e Música a partir do estudo da
audição humana.
107
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Para além do seu caráter simplesmente lúdico ou então facilitador de
aprendizagem, nós estamos considerando a música como um artefato
cultural muito interessante e produtivo para a pesquisa em educação,
exatamente por nos permitir vislumbrar de que forma o mundo vivo (ou
outras “coisas”) é narrado, produzido e construído nelas. (RIBAS;
GUIMARÃES, 2004, p. 5)

Apontando na mesma direção, Leite, Farias e Nascimento (2015), indicam que a
música é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas,
contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem. Os autores refletem ainda que “muitas
músicas de cantores que ressaltam a cultura nordestina podem ser utilizadas na transmissão
dos conteúdos de biologia” (LEITE; FARIAS; NASCIMENTO, 2015, p. 47). Destacando
alguns aspectos da utilização da música nas aulas de Biologia, Barros, Zanella, e Araújo-Jorge
(2013) indicam que:
Muitas são as vantagens para a utilização da música como recurso didáticopedagógico em aulas de Ciências: é uma alternativa de baixo custo, uma
oportunidade para o aluno estabelecer relações interdisciplinares, uma
atividade lúdica que ultrapassa a barreira da educação formal e que chega à
categoria de atividade cultural. (BARROS; ZANELLA; ARAÚJO-JORGE,
2013, p. 82)

Reforçando os aspectos positivos da utilização de músicas durante as aulas de
Biologia, Malafaia e Rodrigues (2011, p. 12) afirmam que se trata de “uma estratégia
interessante a ser utilizada pelos professores no Ensino Médio, principalmente por facilitar a
compreensão do conteúdo biológico, o qual fora de um contexto ou um sentido,
inevitavelmente torna-se inútil para os alunos”. Partindo de entendimento semelhante, Barros,
Zanella e Araújo-Jorge (2013, p. 83) indicam que “as músicas e suas letras podem ser uma
importante alternativa para estreitar o diálogo entre alunos, professores e conhecimento
científico, uma vez que abordam temáticas com grande potencial de problematização que
estão presentes de forma significativa na vida do aluno”. Ainda corroborando com esta
perspectiva, Oliveira, Rocha e Francisco (2008) compreendem que,
Para a população em geral, a ciência é muito abstrata e a dificuldade dos
educandos perceberem a ciência no cotidiano é algo comum. Os professores
precisam utilizar recursos pedagógicos e tecnológicos para modificar esta
realidade e mostrar aos estudantes a constante presença e devida importância
da ciência e da tecnologia na suas atividades diárias. (OLIVEIRA; ROCHA;
FRANCISCO, 2008, p. 4)

Nessa perspectiva, Silva e Nascimento Jr. (2014, p. 101), refletem que “é possível
estimular o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, através da análise da música,
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permitindo que eles busquem compreender ideias que são trazidas pelos versos da música,
relacionando-as ao conteúdo da disciplina que está sendo tratada”.
Ressaltando a importância da música na transmissão dos conteúdos de biologia e
apontando-a como uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de aulas mais
dinâmicas, Leite, Farias e Nascimento (2015, p. 47) apresentam composições que, através de
elementos característicos da cultura nordestina, servem de fonte para o trabalho com diversos
conteúdos de biologia. Destacamos abaixo, as músicas escolhidas e os respectivos conteúdos
de trabalhados em sala de aula:
[Música: Elemento da cultura nordestina/Conteúdo de biologia]
Baião de dois: prato típico, origem / proteínas, calorias.
Que nem jiló: plantas da Caatinga / nomenclatura científica, Reino Plantae.
Xote das meninas: valorização e importância do Bioma Caatinga /
características e adaptações vegetação da caatinga; tipos de frutos;
polinização. (LEITE, FARIAS, NASCIMENTO, 2015, p. 46, grifos nossos)

Partindo do entendimento que a música pode ser utilizada como uma ferramenta capaz
de contextualizar os conteúdos e desse modo facilitar a aquisição dos saberes biológicos pelos
alunos, Brandão e Barros (2016, p. 2) apresentam proposta para a utilização da canção “Aqui
no mar”108 como uma alternativa para o ensino de Ciências e Biologia. Os autores propõem,
dentre outras possibilidades, a abordagem das formas existentes de dispersão de frutos na
natureza por animais, as características dos peixes, os benefícios de sua ingestão de para
saúde humana, etc. Brandão e Barros (2016) elaboram ainda um significativo trabalho de
revisão de literatura que apresenta uma rica lista com músicas e suas possibilidades de
trabalho por professores de diversas áreas.
Indicando a realização de trabalho que relacionou música e o tema transversal relativo
à questão de gênero na Educação Sexual, Rocha, Paranhos e Moraes (2010, p. 262),
apontaram que “a identificação e reflexão das relações de gênero foram feitas por meio da
análise das letras musicais e das ideologias expressas nas músicas”. Os autores indicaram que
optaram por trabalhar as relações de gênero com música, pois as canções estão presentes no
cotidiano dos estudantes e refletem ideologias, assim como aspectos socioculturais de
determinada realidade social. Conforme Rocha, Paranhos e Moraes (2010, p. 261-262), a
proposta do trabalho em sala de aula objetivou “repensar e discutir as relações de gênero e da

108

Originalmente intitulada “Under the sea” a música foi composta por Howard Ashman e Alan Menken e fez
parte da trilha Sonora do filme “A Pequena Sereia”, lançado em 1989. No ano de 2010, o intérprete brasileiro
Diogo Nogueira regravou a canção em estilo samba para a coletânea “Disney Adventures in Samba”.
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ideologia amorosa apresentada nas músicas que os estudantes preferem em seu cotidiano”.
Sobre os resultados obtidos, os autores afirmam que “além de propiciar um ambiente lúdico
para a aprendizagem, a música motivou os estudantes a refletirem sobre as relações de gênero
na realidade brasileira, a (re)pensarem essas relações e a ideologia amorosa apresentadas nas
suas músicas preferidas” (ROCHA; PARANHOS; MORAES, 2010, p. 265).
Refletindo sobre a utilização de músicas populares como recurso didático para
articular diferentes saberes com temas ambientais, Oliveira, Rocha e Francisco (2008)
propõem a sensibilização para as questões ambientais, dentre as quais podemos destacar a
legislação ambiental, os crimes ambientais, a exploração dos recursos naturais e a biopirataria.
Ilustrando a proposta de trabalho, os autores ressaltam que:
A análise da letra desta música [intitulada “A Serra”, de autoria da banda
Plebe Rude], orientada pelo professor, pode levar os alunos a levantar as
causas sociais e ambientais do desmatamento, bem como suas
conseqüências. Esta discussão pode ser ainda associada aos conteúdos de
geografia e história, uma vez que estes fatos estão relacionados ao
crescimento populacional, à ampliação dos espaços urbanos, à
impermeabilização do solo devido à crescente construção civil, agravando
ainda mais os problemas de erosão e desmoronamento de áreas em declive.
(OLIVEIRA; ROCHA; FRANCISCO, 2008, p. 6)

Partindo de concepção semelhante, Ribas e Guimarães (2004, p. 4) ao refletirem sobre
a produção dos conhecimentos nas Ciências Biológicas nos mais diversos espaços culturais da
sociedade, analisam “de que forma temas comumente associados à biologia eram narrados nas
músicas de Arnaldo Antunes e do grupo Titãs”. Caracterizando o trabalho realizado, que
reforça a possibilidade de desenvolvimento dos conteúdos de biologia a partir de composições
musicais, os autores indicam que:
“Cultura” [do compositor Arnaldo Antunes] é uma música que podemos
empregar em aula para nos remeter aos conteúdos escolares de biologia.
Contudo, consideramos que muitas outras dimensões são possíveis. Uma
delas, por exemplo, seria a desconstrução de marcas antropocêntricas dadas
à natureza. De forma descontraída, poderíamos utilizá-la como ferramenta
para enfatizar conteúdos escolares ou mesmo para desestruturá-los como
verdades – mesmo sabendo que o espaço musical não tem nenhum
comprometimento com a produção destes saberes. (RIBAS; GUIMARÃES,
2004, p. 7)

Acerca do trabalho com música a partir da elaboração de paródias nas aulas de
Biologia, Oliveira e Oliveira, (2014, p. 1) indicam que “a utilização da música na sala de aula,
envolvendo a sua compreensão e a construção de paródias desperta e motiva os alunos nas
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atividades e os auxiliam no entendimento de conceitos biológicos”. Analisando bons
resultados advindos do trabalho desenvolvido em turma de EJA, Borges e Almeida (2015, p.
37) indicaram que “ao utilizar a musicalização por meio de paródias que elucidassem os
conceitos estudados em Biologia, os resultados permitiram constatar que houve maior
compreensão dos conteúdos de Biologia”.
Conforme Silva, Pereira e Melo (2015, p. 5), “o uso da paródia serve para facilitar
processo de ensino aprendizagem, além de tornar a aprendizagem mais atrativa para os
alunos. Constituindo uma forma de sintetizar os conteúdos trabalhados, favorecendo a
assimilação dos conteúdos”. Após a utilização da paródia como estratégia de ensino e
aprendizagem para o estudo da temática “zoologia de invertebrados”, Ferreira, Lima e Jesus
(2013, p. 8) apontam que “o uso de paródias como estratégia de aprendizagem em Biologia é
relevante como mecanismo de promoção do conhecimento, como também de desenvolver
práticas para educação em saúde”. Conforme Menezes et al. (2015, p. 13), “as paródias
podem versar sobre temas estruturantes e transversais, como preconiza os PCNs [...],
ampliando sua possibilidade de utilização”. Segundo os autores, “essa ferramenta proporciona
relação entre o conhecimento técnico-cientifico com uma linguagem informal, inserido na
realidade dos alunos, o que contribui para um ensino contextualizado” (MENEZES et al.,
2015, p. 13).
Refletindo sobre o trabalho realizado a partir da elaboração de paródias na aula de
Biologia, Pessoa e colaboradores (2013, p. 1) consideram a atividade como um importante
recurso didático e destacam que “a fixação de definições de termos relativos à estrutura
celular foi favorecida com a estratégia empregada”, referindo-se aos conteúdos relativos à
célula vegetal e às angiospermas (flor e fruto). Desse modo, conforme os autores, “a
consolidação da aprendizagem de temas da Biologia se deu através da elaboração das
paródias, que exigiu muito mais estudo e compreensão das definições nelas incluídas”
(PESSOA et al., 2013, p. 1).
Conforme destacado no início do subitem, apenas um trabalho foi localizado propondo
a integração entre os conteúdos específicos da Música e da Biologia, tendo sido desenvolvido
por Rui e Steffani (2005). Os autores realizaram a construção de um recurso didático para ser
explorado em Ciências, Física, Biologia e Música, tratando-se de “um painel sobre audição
humana, focalizando os fenômenos físicos que ocorrem ao longo do aparelho auditivo
(ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno) no processo da audição” (RUI; STEFFANI,
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2005, p. 79). Refletindo sobre a forma com a qual os estudos acerca da audição humana são
comumente realizados, onde os conhecimentos não são desenvolvidos de forma integrada, os
autores indicam que,
Por sua vez, o estudo do ouvido humano nas aulas de biologia quase sempre
tem um caráter mais informativo, restringindo-se, via de regra, à
identificação das partes que compõe o ouvido com as descrições de suas
funções básicas. Freqüentemente o professor de Física, quando questionado
sobre a utilidade ou aplicação do tema tratado em sala de aula, recorre ao
enfoque matemático ou à aplicação tecnológica para o assunto. Mas porque
não aplicar as leis da Física para explicar o “funcionamento” do próprio
corpo ou dos seres vivos em geral? (RUI; STEFFANI, 2005, p. 79)

Desse modo, os autores ressaltam que o estudo do sistema auditivo e o processo da
audição humana favorecem o conhecimento de uma quantidade significativa de fenômenos
físicos que se apresentam naturalmente de forma conectada aos conceitos das áreas de
Biologia e Química. Assim, conforme Rui e Steffani (2005, p. 91), “este estudo permite,
através da aplicação de conceitos multidisciplinares à compreensão do funcionamento do
próprio corpo humano, uma aprendizagem significativa para os estudantes”. Os autores
enfatizam ainda a existência de uma gama considerável de temas para pesquisa e
aprofundamento, envolvendo conceitos físicos, biológicos e químicos associados ao som e ao
processo da audição, destacando as seguintes possibilidades:
- Os neurônios: estrutura e funcionamento.
- Sistema vestibular, órgão do equilíbrio que se encontra no ouvido interno;
- Ultra e infra-sons na audição de animais;
- Ultra-sonografia na prevenção e tratamentos médicos;
- Área de atuação do médico especialista em otorrinolaringologia;
- Audiometria e avaliação da percepção individual auditiva;
- Doenças do sistema auditivo: causas, tipos e tratamentos;
- Surdez “natural” e provocada: o uso medicamentos perigosos e drogas,
agressão por walkmans ou ambientes barulhentos;
- Emissões otoacústicas: porque e em quais situações o ouvido pode gerar
barulhos?
- Influência da educação musical na percepção de sons em pessoas de
diferentes faixas etárias;
- Educação musical para surdos: percepção da música através das vibrações.
(RUI; STEFFANI, 2005, p. 91)

CONCLUSÕES
A partir das possibilidades destacadas neste trabalho, percebemos que apesar do
aparente distanciamento entre os conhecimentos específicos das duas áreas, a utilização da
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música durante as aulas de Biologia vem mostrando-se relevante para a efetivação do
processo de ensino e aprendizagem de determinados conteúdos curriculares. É importante
ressaltar que essa estratégia ganha um fôlego diferenciado no contexto do Ensino Médio
realizado de forma integrada com a Educação Profissional Técnica em Instrumento Musical
mas, não obstante, entendemos que muitas reflexões apresentadas ao longo do texto poderão
ser transpostas para outros contextos de formação, como por exemplo o Ensino Médio
propedêutico.
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RESUMO: Este artigo tem como objeto a educação musical, pensando-a entre a Grécia
clássica e a contemporaneidade. Partindo das reflexões manifestas a respeito da música por
três fontes de destaque na Grécia Clássica, a saber, Pitágoras, Platão e Aristóteles, e buscando
compreender a importância da educação musical no cenário contemporâneo, investigaremos
como esse tema era abordado formativamente na Grécia clássica e como ela influenciava a
idéia grega de civilidade. Este artigo se fundamentou em fontes bibliográficas que discutem
os saberes relacionados à música e suas vertentes, assumindo como referencial
epistemológico os três pensadores supracitado, a fim de que possamos expor e questionar se
esses mesmos saberes antigos podem ser considerados relevantes à atualidade, no que tange a
construção de hábitos civilizados do cotidiano.
Palavras–chave: educação musical, formação civilizadora, construção social

MUSIC AND FORMATION FOR CIVILITY BETWEEN CLASSIC
GREECE AND CONTEMPORARY
ABSTRACT: This article is about music education, thinking it between classical Greece and
the contemporary. Starting from the reflections manifest about the music of three prominent
sources in Classical Greece, namely, Pythagoras, Plato and Aristotle, and seeking to
understand the importance of music education in the contemporary scene, investigate how this
issue was addressed formatively in classical Greece and how it influenced the Greek idea of
civility. This article was based on bibliographical sources that discuss knowledge related to
music and its variations, taking as reference epistemological the three aforementioned
thinkers, so that we can expose and question whether these same ancient knowledge can be
considered relevant to the present, in terms the construction of civilized everyday habits.
KEYWORDS: music education, civilizing formation, social construction

INTRODUÇÃO
É-nos notório o fato de ser a arte uma temática que desde os tempos mais primitivos
seduz o interesse humano. Muitos achados arqueológicos (como as pinturas rupestres)
sugerem que é típico do comportamento do ser humano a manifestação de suas visões de
mundo, especialmente no que impele sua sensibilidade existencial. A música – objeto deste
estudo – é uma nuance artística universal às culturas, como uma variante dessa vocação
humana pela expressão da vida através de um saber-fazer (ou como diziam os gregos, de uma
tékhne). Fato é que para além desse importante aspecto de expressão cultural, a música
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assume em muitas culturas o papel de comunicar a cultura aos que nela debutam. Esse pendor
educativo é ainda mais perceptível nas civilizações da Antiguidade que não dispunham da
escrita como instrumento de registro da cultura (Cf. LÉVY, 1999, p. 59).
Nos dias de hoje, a música – como instância de formação humana – se revela
importante por seu acolhimento enquanto componente curricular obrigatório ou optativo de
muitas instituições escolares pelo mundo, quando não falamos de sua presença na educação
informal, hábito que no Ocidente tem, por sua vez, grande ressonância, especialmente nas
esferas mais abastadas da sociedade europeia. No horizonte dessa recepção da música nos
espaços formais de educação, um exemplo de destaque atual nos é próximo: em 18 de agosto
de 2008, o governo brasileiro promulgou a lei número 11.769, que fala de obrigatoriedade do
ensino da música na educação básica.
É, pois, no âmbito do papel formador da música e do espaço que ela vem ganhando
nos debates contemporâneos sobre educação que justificamos o desenvolvimento do presente
estudo, pensando especialmente seu papel civilizador (como sugere o próprio texto da lei que
citamos e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira). Nesse aspecto, eis a
problemática que dá vida ao nosso estudo: como pensar a relação entre música e educação
como fonte de sentido para uma educação contemporânea fomentadora de sujeitos
civilizados? A hipótese que rege nossa investigação é de que as reflexões sobre as músicas
que foram produzidas no berço de nossa cultura – a saber, a Grécia Clássica – podem ser
muito úteis para pensarmos a formação da civilidade humana na contemporaneidade, tema de
primeira ordem nos espaços formais de educação então menos importante nos espaços
informais. Isso se justifica por ser comum ao “espírito” filosófico e literário greco-antigo a
concepção de que para ser civilizado um sujeito precisa de uma formação integral, ou seja, de
uma educação que, dialogando com várias áreas do saber, possa integrar mente/alma (psyché)
e corpo (soma), de modo que o sujeito possa compreender sua excelência (areté) na relação
consigo, com os outros e com o mundo.
Na esteira do problema e da hipótese investigativa que apresentamos, nosso objetivo
central assim se dispõe: buscaremos compreender como a articulação promovida na Grécia
Clássica entre música e educação pode nos servir de fonte de sentido para os processos
formativos de sujeitos civilizados, na contemporaneidade. Para alcançar essa compreensão,
nosso estudo será dividido em três partes específicas: primeiramente, investigaremos a
compreensão pitagórica sobre a música e sua relação com a educação; em seguida,
sintetizaremos as reflexões platônicas referentes à influência da música na formação do éthos
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e da educação humana; por fim, averiguaremos os saberes propostos por Aristóteles acerca da
música de seu papel civilizador em uma pólis.
MATERIAL E MÉTODOS
A tessitura deste artigo tem tipologia teórica configurando-se como pesquisa
bibliográfica. Guiados pelos objetivos específicos, nossos autores de referência são Pitágoras,
Platão e Aristóteles. No tocante aos momentos em que em nosso estudo não estivermos
abordando diretamente as referências desses autores sobre a música (como instrumento
educativo), mas buscando suporte indireto de comentadores, a fim de esclarecermos a
compreensão sobre suas abordagens, partiremos dos estudos de Evilázio F. Borges Teixeira
(2006) sobre a educação do homem segundo Platão, dos comentários de Diogo Norberto
Mesti da Silva (2012) a respeito do éthos da música e da sociedade grega e das análises de Lia
Vera Tomás, nos seu estudo sobre estética musical intitulado “Música e filosofia” (2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. A música à luz da filosofia pitagórica
Pitágoras – famoso filósofo e matemático grego – defendeu a teoria que se resume a
uma pergunta: o que há de comum entre a matemática e a mousiké? Para ele, elas não estavam
apenas relacionadas, mas tinham papel importante uma para a outra. Esse filósofo foi o
primeiro a criar o que se tornaria a teoria musical hoje em dia.
Antes de correlacionar a música e a matemática, iremos definir o que é o princípio
fundamental da matemática: os números. Considerando que nada escrito por Pitágoras nos
chegou diretamente, mas apenas pelos que o seguiam – os pitagóricos – ou por citações
indiretas de comentadores (como Aristóteles), as escritas “pitagóricas” levavam a crer que
esse influente matemático acreditava em dois tipos de número: o abstrato e o concreto (no
qual a música está relacionada). Esses tipos de números são os que formam as coisas ao nosso
redor, a base de tudo (compreensão diferente da que temos hoje). Esses números pensados
pela filosofia pitagórica representavam a harmonia e mais tarde se tornariam o próprio
sinônimo de música. Os números não eram vistos apenas como um composto matemático,
mas também como elementos a partir dos quais seria possível enumerar e agrupar qualquer
coisa. Essa capacidade de representação, feita de forma visual, era uma alternativa de mostrar
como a harmonia está em todas as coisas (Cf. BURKERT, 1991). Com isso, Pitágoras
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associou a música e sua capacidade de exercer uma grande influência em cada éthos (caráter
do ser), dependendo da harmonia expressa pela música, seja ela heroica, festiva ou trágica.
Na harmonia, como escalas musicais, as práticas teóricas indicavam apenas uma
demonstração do equilíbrio e da ordem, de modo que o som era tido como irrelevante. Já na
música, o som tem importante papel, pois ela também está associada a outros tipos de arte,
como a dança, a ginástica e a poesia. A tradição musical na Antiguidade grega foi marcada
pela preeminência do canto em relação ao uso de instrumentos. As palavras eram ajustadas no
canto pela sucessão de sílabas fortes e fracas, e assim, levando a tempos fortes e fracos,
constituindo o aspecto rítmico da música. O ritmo era associado à matemática, já que para os
gregos, esse aspecto da música de trabalhar com o seu canto, era uma maneira diferente,
porém coerente, de contar.
Há uma passagem bastante famosa nas lendas musicais da antiguidade grega em que
jovens embriagados, ao som de uma flauta, queriam entrar na casa de uma moça respeitada,
com más intenções. Conta-se que, imediatamente, Pitágoras apareceu e pediu ao flautista para
que ele tocasse uma melodia que, na época, era utilizada em cerimônias religiosas, com a
finalidade de acalmar os rapazes. Feito isso, eles pararam com sua atitude desonrosa e
passaram a ter comportamentos respeitosos. Nesse sentido se revela a razão pela qual
Pitágoras acreditava que ter a música um caráter civilizador, influenciando direta e
profundamente os espíritos humanos, influência que se estendeu por toda a antiguidade grega.
2. As reflexões platônicas sobre a educação musical
Platão foi um filósofo da era clássica da Antiguidade grega, que em algumas de suas
obras – como a República (2006), Fédon (1987) e Leis (1999), dentre outras – dedicou parte
de suas reflexões para compreender a importância da educação musical na formação do
homem e da sociedade. Em suas reflexões, Platão tinha uma infindável preocupação em
formar o cidadão ideal para a pólis. Para ele, esses cidadãos tinham que ser educados desde a
infância para buscar a verdade, o inteligível, desenvolver o bem e apreciar a beleza.
Para Platão, uma das maneiras de procurar a verdade se dava por meio da arte.
Entretanto, a arte só seria útil se a mesma se submetesse à Filosofia. A arte era considerada a
mímeses da mímeses do Mundo das Ideias, ou seja, o que distancia o homem das verdades
inteligíveis por representar o há de mais distante das verdades suprassensíveis. Então, para
que a arte se tornasse uma maneira de sair da caverna, ela teria que se resignar à Filosofia, a
única capaz de alcançar a verdade. O que Platão queria não era abolir a arte, mas sim utilizá-la
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como recurso para uma boa educação, como fica claro em sua crítica aos poetas, no interior
da pólis ideal109 (PLATÃO, 2006). Suas desconfianças com o modo que a arte influenciava o
cidadão – já que a considerava como a mímese do mundo dos sentidos – não era aplicada à
música. A música se aproxima da matemática porque leva a alma e a mente humana a ir ao
encontro do inteligível, já que a própria música – com a matemática – não é do campo
empírico, apesar de ser percebida pelo sensível. Num trecho de Fedro há uma narração
interessante a esse respeito: nela, Sócrates (Cf. NUÑES, 2011, p. 246) faz alusão a um sonho
que o leva a reflexão sobre se há musica mais elevada que a Filosofia.
Platão ressaltava que a música se expressa com ritmo e harmonia, características
indispensáveis que deve haver no caráter de um cidadão para ter uma vida completa. Obter a
educação musical significava obter o ritmo e a harmonia e, portanto, poder captar aquilo que
há de melhor em si mesmo, como a coragem, a honestidade e principalmente, a beleza da
alma. Por meio dela que se chegava à virtude. Assim sendo, a função principal da música é
pedagógica por ser ela responsável pela formação ética e estética do homem. Platão debatia
em suas obras, principalmente na República, que para se tornar um cidadão perfeito, o
indivíduo deveria praticar a ginástica – para o corpo – e a educação musical – para alma. A
educação da alma pela música contribuía em dois aspectos: o intelecto e o emocional. Sua
influência no intelecto se baseia na leitura das formas e dos sons que há no mundo. O aspecto
afetivo contribuía ao modo de ver a beleza das coisas no mundo. Separar o puro do impuro. O
belo que há na arte e na natureza (Cf. TEIXEIRA, 1999, p. 130). Porém, nenhum desses
aspectos deveria ser trabalhados separadamente, pois isso geraria um desequilíbrio na
formação humana; quem se voltasse para uma formação dedicada estritamente à ginástica, se
tornaria grosseiro; quem se voltasse somente para a música, se tornaria indolente (Cf.
TEIXEIRA, 1999, p. 80). Um trecho de a República explica resumidamente o pensamento
platônico sobre o assunto:

109

Na contramão do que se costuma dizer, Platão não expulsa os poetas de sua República ideal, apenas restringe
suas práticas, como revela o trecho 377 c, do Livro II, em que é dito por Sócrates: “Portanto, seria preciso antes
de tudo, parece, vigiar os fazedores de fábulas, escolher suas boas composições e rejeitar as más. Obrigamos, em
seguida, as mães e as nutrizes a narrar às crianças aquelas que tivermos escolhido”. Isso assim se justifica com o
exemplo de sua crítica ao poeta Simônides (nascido em Céos, em 577 a. C.). Esse poeta é tido como um dos
precursores do pensamento sofístico. Para ele, “a palavra é uma imagem da realidade” (DETIENNE, 1988, p.
57). Essa ideia deve ter preocupado Platão, ao ponto de levá-lo a dedicar todo o Livro III e boa parte do II e do
IV a uma crítica a cultura poética de seu tempo: a poesia não comprometia uma versão de verdade, mas apenas
uma versão de quem detém a tekhné poética, artificializando a poesia como mero ofício, distanciando-se da
tradição do poeta-inspirador. Esse é um dos motivos pelos quais Platão defende a “expulsão” desse tipo de
poetas da cidade ideal, pois são mestres de ambiguidades.
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Ora, não é como dissemos, uma mistura de música e ginástica que
harmonizará essas partes, uma, fortalecendo-a e alimentando-a com belos
discursos e ciência, outra, abrandando-a com boas palavras, domesticando-a
pela harmonia e o ritmo? (2006, 442a).

Considerando a estética musical, Platão defendeu a existência de dois tipos de música: a
que se pode ouvir e a que não se pode ouvir. A inaudível entra em destaque na filosofia
platônica, pois não há como compreendê-la se ela for somente relacionada ao mundo dos
sentidos. A música inaudível tinha que ser assimilada além do perceptível, atingindo em sua
plena magnitude ao ser diretamente relacionada à harmonia. Essa relação de destrincha em
duas vertentes.
A primeira é que se a música, ao se relacionar com a harmonia – tornando-se assim, a
harmonia da própria música – atinge seu significado maior como instrumento educativo,
trazendo a harmonia para o corpo e alma, reequilibrando-o. A segunda vertente se aplica à
música como conceito, como conhecimento; ao ser relacionada à harmonia, traz a mesma à
essência do universo. Sendo assim, não é necessário praticá-la ou escutá-la, mas apenas deixála como conceito. Nesse aspecto, segundo Teixeira (Cf. 1999, p. 84), a educação musical
possui dois objetivos fundamentais: infundir no educando um espírito de ordem e desenvolver
o verdadeiro amor à beleza.
3. A influência exercida pela música no éthos segundo Aristóteles.
Aristóteles (384 – 322 a.C.) foi um dos mais importantes filósofos gregos da
Antiguidade; ele dedicou seus escritos às diversas áreas do saber, como a lógica, a ética, a
retórica, o governo e a música. Ele foi aluno de Platão quando se mudou para Atenas, aos
dezessete anos. Entretanto, suas ideias destoavam em alguns pontos das de Platão,
inclusivamente a respeito da importância da educação musical. Todavia, sua filosofia em
relação à música era influenciada tanto por ele, quanto por Pitágoras e Damon.
Sua obra Política dispõe de inúmeros trechos em que Aristóteles menciona a educação
musical e os seus propósitos para a vida social. Sua principal diferença dos demais filósofos é
que Aristóteles associou a música ao hedonismo110. Para ele, a música era considerada
importante, devido ao prazer imediato que ela transmite a quem a ouve, pois o lazer também é
necessário ao homem, juntamente com todas as coisas que são consideradas primordiais. Em
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Hedonismo é uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como o bem supremo, finalidade
e fundamento da vida moral.
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razão disso, a música deveria ser implantada na vida dos jovens desde cedo, pois o descanso
também é fundamental (Cf. TÓMAS, 2005, p. 26).
Apesar de sua importância ser empregada ao prazer, a música não possuía apenas esta
finalidade. Ela tinha um importante papel para a moral do homem, influenciando seu éthos e
suas más condutas. Aristóteles afirmava que a arte da música era uma mímese do que havia
no interior do ser (mimético-espiritual) e por esse motivo servia para a educação, já que os
ouvidos eram portais para a espiritualidade, segundo Jaeger (2003, p. 791). Essa influência
era causada pelos ritmos e pela harmonia, e devido ela ser a mímese do éthos111, elas
poderiam despertar coisas boas e coisas ruins. Para Aristóteles, cabia a nós conhecer suas
origens. Como a música influenciava ativamente do éthos do cidadão, consequentemente, ela
exercia um importante papel para toda a pólis.
Segundo Aristóteles, também é considerada relevante para a educação e o prazer a
música escutada (e não a sua prática instrumental), já que a prática era vista como um trabalho
manual, que não era considerada valorosa. No entanto, a prática instrumental não era
totalmente descartada; ela era proveitosa por certo tempo, para que os jovens obtivessem
familiaridade com a música e, por conseguinte, portassem um julgamento mais acurado da
mesma112.A aptidão educacional que a música engloba não está muito distante do prazer, pois,
conforme Aristóteles, quando se aprende algo, há certo prazer intelectual, sendo assim um
processo natural e não um propósito (Cf. TÓMAS, 2005, p. 26).
CONCLUSÕES
Diante dos três tópicos de nossa discussão, podemos compreender algo comum às
referências literárias e filosóficas que escolhemos no que se refere à música: na Grécia
clássica a música era uma arte relevante na formação social dos indivíduos da cidade-estado.
A prática e os estudos a ela relacionados acrescentavam aos cidadãos gregos uma postura
mais coerente em relação a sua polis, o que justifica a razão pela qual Platão a assumia como
um dos fundamentos para a formação de um indivíduo perfeito para a construção de uma
polis perfeita.
111

“Aristóteles continua a desenvolver a teoria do éthos da música no esboço sobe educação, contido no livro
VIII da sua Políticaafirma o conteúdo ético tanto da música como do ritmo, e é dele precisamente que deriva a
importância que ambos têm para à educação. No éthos da harmonia e do ritmo vê o reflexo de atitudes da alma
de diverso valor e coloca o problema de saber se estas qualidades, que captamos por meio da apreciação artística
as quais damos o nome de éthos, se apresentam também no campo do tato, do gosto ou do olfato. [...] As obras
musicais [...] são imitações diretas de um éthos” (JAEGER, 2003, p. 790-791).
112
Nesse sentido, seguimos Lia Tomás para quem “a capacidade de emitir julgamentos pertinentes é o
verdadeiro objetivo da participação da música no processo educacional” (2005, p. 26).
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À guisa de conclusão, transpomos as reflexões dos autores gregos aqui trabalhados
para a contemporaneidade: queremos pensar caminhos para iluminar alguns dos nossos
pressupostos educativos atuais. À luz da cultura grega sobre a educação musical, podemos
compreender que uma boa formação nesse sentido ajuda qualquer sujeito a lidar melhor com
seu si mesmo. Esse é, aliás, um pressuposto caro à Paidéia grega, já que se o sujeito não
aprende a se relacionar consigo, não o conseguirá com o mundo ao seu redor. Ora, quando o
cidadão se deixava influenciar pela educação musical, conseguia compreender de uma forma
mais completa o que há ao ser redor e saberia agir de maneira mais correta e justa em sua
polis, de acordo com os princípios que a educação musical poderia lhe elevar. Por isso a
importância da música no equilíbrio/harmonia da alma/mente.
Aprender e administrar a música de forma coerente e entendê-la como uma filosofia
de vida ajudava os gregos a se compreender melhor, mas também a se comportar melhor. Não
por acaso, à sombra dos plátanos (grandes árvores sombreiras típicas da Grécia) os mestres
educavam as crianças começando dos cantos poéticos, para que eles não só trabalhassem a
harmonia da alma e aprendessem o éthos (comportamento/costume) mítico, mas também para
que gastassem as energias e ficassem mais aptos a palestras posteriores do mestre. Não seria
essa uma contribuição interessante da música na escola, para os nossos dias, a saber, instigar a
criatividade infantil ao mesmo tempo que lhe dá o ânimo do espírito/mente e o cansaço
mínimo do corpo, tão necessários para que uma criança escute atentamente um adulto, sem
inquietações? Ainda no caminho dessas reflexões, destacamos também o fato da música
suscitar a criatividade, por levar cada um a níveis abstratos que ajudam a refletir melhor o
próprio mundo sensível. Nisso, vemos um lastro platônico interessante, mesmo que não
vinculemos essa contribuição a um lastro de radicalização de sua metafísica.
Outro aspecto de destaque em nossas reflexões toca o fato de que a educação musical
grega considerava essencial para a formação humana a compreensão de outras áreas do
conhecimento – essenciais para a formação de um indivíduo – como a medicina, a
matemática, a ginástica, a ética, a religião, a filosofia, a psicologia e a vida na sociedade.
Nesse sentido, a música tinha ligação direta com os outros ramos do sabere “dominá-los”
significava expandir mais a possibilidade de uma formação humana vertida à plenitude do ser.
Por fim, concluímos ser possível aplicarmos vários desses pressupostos formativos da
educação musical grega, senão para aprimorarmos nossas aprendizagens, mas ao menos para
reformarmos nosso modo atual de pensar a educação, que muitas vezes desprivilegia a
formação integral do humano e o cultivo de sua sensibilidade em favor de uma educação
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mercadológica e tecnicista que produz indivíduos mecânicos, limitados à lógicas
profissionais, insensíveis ao trato das questões mais íntimas da existência.
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NÃO ESTOU EM CRISE, ESTOU EM CURSO: DESENVOLVIMENTO
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RESUMO: O presente texto apresenta o projeto extensionista “Não estou em crise, estou em
curso: desenvolvimento do pensamento matemático para uma vida melhor” desenvolvido no
Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Camaçari, o projeto foi elaborado a partir das
necessidades observadas após pesquisas realizadas na comunidade do Jardim Limoeiro,
localizada no município de Camaçari, Bahia, onde notou-se que grande parte dos individuos
da localidade se encontravam desempregados por consequência da crise político-econômica
que o país enfrenta. Com o objetivo de propor ações empreendedoras que impulsionassem a
economia alternativa e cooperativa, o projeto propõe uma articulação entre habilidades
matemática e raciocíno lógico para montar seu próprio negócio, correlacionando a
matemática, criatividade e saberes pessoais dos participantes.
Palavras–chave: 1. Capacitação; 2. Extensão Universitária; 3. Matemática; 4. Empreendedorismo.

I'm in crisis, I am in progress: development of mathematical thinking for a
better life
ABSTRACT: This paper presents the extension project "I'm not in crisis, I am in progress:
development of mathematical thinking for a better life" developed at the Federal Institute of
Bahia (IFBA), Campus Camaçari, the project was designed from the identified needs after
research held in the community of Lemon Tree Garden, located in the city of Camaçari,
Bahia, where it was noted that much of the location of individuals were unemployed as a
result of political and economic crisis facing the country. In order to propose entrepreneurial
actions that would boost the alternative and cooperative economy, the project proposes a link
between math skills and logical I reason to build your own business, correlating mathematics,
creativity and personal knowledge of the participants.

KEYWORDS: 1. Training; 2. University Extension; 3. Mathematics; 4. Entrepreneurship.
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INTRODUÇÃO
O projeto “Não estou em crise, estou em curso: desenvolvimento do pensamento
matemático para uma vida melhor”, trata de um conjunto de ações extensionistas que
correlacionam a matemática com a promoção de iniciativas empreendedoras em aprofundar a
compreensão e fortalecimento, pela natureza articuladora entre a formação e exercicio da
profissão a partir da incersão do cidadão no espaço sócioenconômico, tendo como objetivo
capacitá-lo para o ambiente de trabalho.
As dificuldades observadas em comunidade de baixa renda, para a inserção e
permanência em postos de trabalhos formais remete-se a falta de habilidades básicas como
compreensão de textos e raciocínio lógico, o que limita o profissional na resolução e na
assimilação de problemas e instruções no ambiente de trabalho. Tais dificuldades são
perceptíveis em suas vidas pessoais gerando consequências danosas na qualidade de vida
desses indivíduos, sendo este o principal motivo para o surgimento do projeto.
Por tanto, pretende-se direcionar o olhar do cidadão para as oportunidades que os
tempos de crise política e enconômica podem se apresentar de forma que possam ser
aproveitadas ultilizando a criatividade, os saberes pessoais e o pensamento lógico.

COMO NÃO ESTAR EM CRISE?

O projeto é desenvolvido na região territorial do município de Camaçari, onde encontrase localizado o IFBA Camaçari e possui um território de 746 km². É um dos maiores
munícipios em termo enconômico e populacional do estado da Bahia. Segundos dados do
IBGE (BRASIL, 2014) possui a segunda (2°) receita municipal e o quarto (4°) mais populoso
do estado da Bahia. Na ultima década (2000-2010), a população passou de 161.727 para
242.984 mil habitantes, sendo que 93% vive na area urbana.
Camaçari sedia uma planta industrial petroquímica, voltada para a exportação
contribuindo com 35% da renda estadual e 28% do nordeste brasileiro. Em 2008, o PIB
(BRASIL, 2010) municipal per capita a preços correntes foi de R$ 45.949,51 mil reais onde o
valor adicional bruto da agropecuária a preços correntes foi de R$ 10.321,00 mil reais, o valor
adicional bruto da indútria a preços corrente R$ 6.014.506 mil reais, o valor adicional bruto
dos serviços a preços correntes R$ 2.707,71 mil reais, o imposto sobre produtos líquidos de
subsídios a preços correntes R$ 1.741,87 mil reais, para um PIB a preços correntes de R$
10.474,42 mil reais. Esses dados demonstram claramente a relação da fonte de renda, cuja
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predominância da arrecadação originaria do setor industrial e a incipiente participação do
comércio, serviços e agropecuária determinam a matriz econômica de Camaçari.
De acordo com a estimativa do IBGE em 2015, o munícipio conta com 286.919
habitantes, dentre as quais 35,91% não possuem o ensino fundamental completo e encontra-se
fora do mercado de trabalho formal. Os dados direcionam para a ampliação do mercado
informal e empreendedor de uma maioria de gênero feminino, que até pouco tempo
vislumbravam sua renda nos provedores do gênero masculino.
Em meio a uma crise, o indivíduo tem a possibilidade de estagnar por receio diante das
dificuldades ou aproveitar as oportunidades que surgem a partir dessas. É com base nessa
perspectiva, que esse projeto se apresenta. Para driblar o problema economico enfrentado
atualmente no município, uma saída é a busca por qualificação com objetivo de obter
conhecimento sufuciente para montar o próprio negócio e através desta adquirir renda.
Nesse procedimento de empreendedorismo no mercado informal o conhecimento
matemático é fundamental, pois a matemática está presente no cotidiano dos individuos em
diversos aspectos e situações, tais como na compra e venda de produtos, na organização de
despesas dométicas, na avaliação da viabilidade de empréstimos financeiros, na construção
civil e até mesmo na cozinha quando precisa-se adaptar alguma receita.
Por isso, o curso a ser ofertado trará conteúdos que são considerados fundamentais
nessa perpectiva de estimular o empreendedorismo e tem como base a matemática.
O projeto tem como metas desenvolver junto aos participantes planos de trabalho
individuais que possibilitem a criação de atividades autônomas para a geração de renda, bem
como, capacitar os membros da comunidade para o pensamento criativo e o uso da
matemática para resolução de problemas cotidianos e ampliar a relação do instituto com a
comunidade através da articulação de encontros periódicos e ações de integração com as
atividades empreendedoras.

EM CURSO PARA EMPREENDER
Devido a atual situação financeira que o Brasil vive, surge a necessidade dos brasileiros
buscarem metódos alternativos para obtenção de renda. Nesse contexto é adequado que
aproveitem-se todas as oportunidades de qualificações disponiveís no mercado, sendo esta a
melhor solução para o empreendedorismo.
Com o avanço constante do desemprego o trabalho informal ganha adeptos em todo o
país, sendo asssim ocorre o surgimento de um exercíto de trabalhadores informais
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praticamente incontaveis, que nem o IBGE consegue identificar com precisão em suas
estatísticas.
Um dos principais erros do empreendedor iniciante é minimizar a importância do
planejamento, a grande maioria acha que basta ter dinheiro e sorte. Porém, de acordo com o
Ênio Pinto ( BRASIL, 2016), “mais do que nunca é preciso que as pessoas se informem e se
capacitem evitando assim consequêntes falências”.
Como o empreendedorismo não é algo tão simples, ocorre a necessidade da busca por
capacitação e a partir desta o cursista recebe instruções adequadas para arriscar-se a
empreender.
Além de estimular a percepção de se buscar oportunidade diante da crise a formação
proposta nesse projeto visa propocionar aos cursistas subsídios para poder se inserir no
mercado formal de trabalho, na conquista de sua emancipação.
MATERIAL E MÉTODOS
A formação será conduzida pelos alunos, professores e colaboradores do grupo de
pesquisa Tecnologias da Informação e Tecnologias Aplicadas a Educação e Saúde (Ticase)
ligados ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), a Universidade Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas (UNCISAL) e parceiros convidados, e será executada na sede do IFBA Campus
Camaçari.
É importante ressaltar que esta proposta está amparada em uma consulta feita com
integrantes da comunidade público alvo do projeto, realizada através de entrevistas dirigidas,
com uso de questionários.
O publico alvo do projeto será composto por cidadãos camaçarienses residentes na
comunidade do Limoeiro, localizada no entorno do Campus Camaçari. Em pesquisa realizada
junto ao público, identificamos um perfil predominante feminino, com idade entre 18 e 59
anos sendo escolaridade predominante o ensino médio. O projeto contemplará 160
participantes sendo o máximo de 20 participantes por módulo temático selecionados através
de formulário específico, priorizando os profissionais que estiverem fora do mercado de
trabalho formal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa de campo estabeleceu os subsídios para a construção da metodologia
adotada para realização do projeto. Sendo assim, eleito pelo público alvo os dias para os
encontros, os turnos e as temáticas que serão trabalhadas associadas a matemática.
As temáticas apresentadas pela comunidade foram compiladas em oito módulos, como
apresentados na tabela 1:
Tabela 1. Estrutura modular do Projeto Não estou em crise, estou em curso: desenvolvimento do
pensamento matemático para uma vida melhor. IFBA, 2016.
Módulo
Matemática básica
Noções de matemática financeira
Economia pessoal
Organização e planejamento
Plano de vida e carreira
Empreendedorismo na prática
Matemática e criatividade
A importância da leituira e da escrita para compreensão lógica

Carga horária
24 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
24 horas
12 horas
12 horas

Os módulos serão realizados de forma individual e a certificação processual. Os
participantes que frenquentarem todos os módulos serão certificados com carga horária total
do projeto de 120 horas.
A estrutura teórico-metodológica de cada módulo será baseada na técnica da
contextualização social para desenvolvimento individual de Roazzi (1987) “contextos de vida
real e situações experimentais do cidadão, para mudanças da sua relação com o mercado de
trabalho e ações de autopromoção da empregabilidade”. Cada participante e/ou grupo de
participantes serão orientados a produzir um plano de desenvolvimento empreendedor com
ações que promovam a mudança do seu comportamento com a relação de trabalho que
possibilitem a implantação de espaços empreendedores como cooperativas ou associações.

CONCLUSÕES
Interligar ações da extensão universitária a intervenções social, estreita os laços de
pertencimento da população com as instituições de ensino superior do país. O frágil momento
econômico torna a vida das comunidades industriais, como o município de Camaçari, Bahia,
um deserto de oportunidades e ampliam todos os índices de vulnerabilidade em que o sujeito
esta suscetível. O projeto foi recebido pela comunidade como oportunidade de
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reconhecimento e mudança, pois além do estimulo intelectual é implícita a valorização da
autoestima do sujeito. A falta de informação é outro agravante identificado nas comunidades
de baixa renda, desconhecer os direitos básicos e refletir através uma capacidade lógica,
muitas vezes é o desafio do cidadão comum. A matemática descontruída através das ações
propostas mobiliza o participante a querer pensar, construir e mudar o cenário em que vive.
Iniciativas com o projeto “Não estou em crise, estou em curso: desenvolvimento do
pensamento matemático para uma vida melhor” é um pequeno movimento para fomentar
mudanças na qualidade de vida da população, sem perspectiva e distante da educação formal.
REFERÊNCIAS
BRASIL, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA(IBGE). Censo
Demográfico (2014). Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang
=&codmun=290570&search=bahia|camacari>. Acesso em: 01 de agosto 2016.
BRASIL, SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA
(SEBRA) . Empreendorismo no Brasil. Disponível em: http://www.portalsebrae.com.br
/artigos/empreendedorismo-no-brasil-os-dias-para-os-iniciantes-e-para-quem-quer-aindamais/>. Acesso em: 03 de agosto 2016.
ROAZZI, Antonio. O desenvolvimento individual, o contexto social e a prática de
pesquisa. Disponível em: <http//www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S141498931987000200012.>Acesso em: 19 de junho de 2016

Artigos

Ciências Humanas

14066

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação
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RESUMO: Esta pesquisa objetivou compreender as motivações que levaram mulheres negras

a fazerem o processo de transição capilar, aderindo aos cabelos sem alisamento. Ela possui
natureza qualitativa/exploratória e teve como público-alvo mulheres residentes na cidade de
Jacobina, Bahia, e cidades vizinhas. Para realizá-la, utilizamos a coleta de dados em fonte
primária (a realização de grupo focal, orientado por um roteiro semiestruturado, com doze
mulheres entre 14 e 30 anos) e a consulta e sistematização de fontes secundárias (pesquisa
bibliográfica sobre relações raciais no Brasil e cabelos crespos). A termo, concluímos que a
vivência de estímulos positivos e negativos sobre a aparência, atrelados a uma rede de suporte
emocional e informativo, produziram motivações que levaram a afirmação da estética natural
dos cabelos crespos.
Palavras–chave: estética, identidade, racismo, transição capilar

NARRATIVES ON BLACK WOMEN CURLY/NAPPY HAIR IN THE
INTERIOR OF BAHIA.
ABSTRACT: This research aimed to understand the motivations that led black women to do
the capillary transition process, adhering to the hair without straightening. It has
qualitative/exploratory nature and had as the audience women who is living in the city of
Jacobina, Bahia, and the surrounding towns. To achieve it, we use the data collection primary
source (conducting focus group, guided by a semi-structured, with twelve women between 14
and 30 years old) and consultation and systematization of secondary sources (bibliographical
research on race relations in Brazil and curly/nappy hair). The term, we concluded that the
experience of positive and negative stimuli on the appearance, linked to an emotional and
informational network support, produced motivations that led to the affirmation of the natural
aesthetics of curly/nappy hair.
KEYWORDS: aesthetic, identity, racism, capillary transition
INTRODUÇÃO
A importância de que os/as negros/as assumam a textura natural de seus cabelos é tema
discutido no Brasil há pelo menos 40 anos, quando os movimentos negros pautaram essa
questão. Nos últimos anos, no entanto, o processo de construção identitária vem extrapolando
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o espaço dos movimentos organizados, para ser impulsionado e veiculado em sites, blogs,
jornais, revistas e canais de vídeos que abordam a identidade negra.
A antiga pauta recebe um novo nome: “transição capilar”, isto é, o processo pelo qual o
indivíduo gradativamente deixa de alisar os cabelos, recuperando a textura natural dos fios.
Nas mídias sociais, essa vivência vem sendo partilhada, criando histórias coletivas que narram
a transição capilar. É a busca dessas motivações que definiu o problema investigado nesta
pesquisa. O nosso trabalho tem como público-alvo mulheres negras residentes na cidade de
Jacobina, Bahia, e cidades vizinhas. Buscamos compreender as motivações que as levaram ao
processo de transição capilar, aderindo aos cabelos sem alisamento.
Temos que a aparência é, desde sempre, um dado importante na organização das
relações sociais. É o que também afirma Carlos Moore (2007) quando diz que o fenótipo, por
ser um elemento objetivo e real, é central para a prática racista, já que ele não se presta à
negação ou confusão, sendo este, não os genes, que configura o imaginário social e que serve
de linha demarcatória entre os grupos raciais, organizando as discriminações “raciais”.
Autores como Munanga (2004) e Hasenbalg (2005) concluem que, no Brasil, o racismo
contra o/a negro/a se estrutura a partir de um conjunto de significantes corporais que este/a
possui e que foram classificados como negativos. Se num país racista como o Brasil a cor da
pele se constituiu como um patrimônio para os indivíduos de pele branca, o contrário, ou seja,
a pele não branca, e também nariz “achatado”, lábios e textura do cabelo, podem influenciar
diretamente a experiência vivida por homens e mulheres negras.
Assim, ao abordar o tema dos cabelos como um componente do corpo, buscamos
penetrar na interpretação que a pessoa negra dá aos rótulos atribuídos ao cabelo, observando
as situações onde este é objetificado e as relações sociais que se constroem nessa objetivação.
Como lembra Botezini (2014) a transição capilar representa uma redescoberta de si mesma e
da identidade étnica. Por isso ao analisarmos um dos aspectos caros ao tema da identidade da
mulher negra, chamamos a atenção para a elaboração de práticas que visem o enfrentamento
da discriminação racial e a desconstrução dos estereótipos que inferiorizam esta aparência.
A nossa pesquisa foi orientada pelos seguintes objetivos específicos: (a) identificar os
significados atribuídos ao cabelo crespo antes e depois da transição capilar; (b) analisar quais
são as implicações pessoais e sociais da transição capilar; (c) identificar quais os principais
desafios encontrados pelas jovens, quando frequentam salões de beleza e outros espaços
sociais; (d) Interpretar como o público alvo relaciona os cabelos naturais e a identidade negra.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho possui natureza qualitativa/exploratória (BECKER, 1995). Para realiza-lo,
utilizamos a coleta de dados em fonte primária (a realização de grupo focal, orientado por um
roteiro semiestruturado), a consulta e a sistematização de fontes secundárias (pesquisa
bibliográfica). Iniciamos com o levantamento bibliográfico sobre o tema identidade negra,
cabelo crespo e a transição capilar. Reunida, a equipe leu, discutiu, analisou e sistematizou
trabalhos científicos cujos conceitos, aliados à experiência vivida pelas estudantes, que são
jovens negras e que também usam os cabelos em sua textura natural, informou a construção
do roteiro do grupo focal. Este foi o período no qual, mediante explicação dos objetivos da
pesquisa, iniciamos, através das redes sociais, o convite ao público alvo.
A opção pelo grupo focal justifica-se por considerarmos essa técnica a mais adequada à
natureza dos dados que precisávamos (ASCHIDAMINI, SAUPE, 2007; BECKER, 1995).
Como pretendíamos recuperar a narrativa das mulheres, tentando compreender como essas
constroem e dão sentido a sua experiência em nível pessoal e intersubjetivo, o grupo focal,
técnica eminentemente qualitativa e coletiva, permitiu que elas pudessem atuar com
reflexividade durante o desenrolar dos temas propostos pelos/as pesquisadores/as. Já para
estes, cabe a constante vigilância, visto que tomar a declaração das entrevistadas como
verdades autoproclamadas conduziria, decerto, a desvios de interpretação. Vale ressalvar que
as narrativas coletadas têm um caráter retrospectivo, por isso, quando surgiram no grupo
focal, já carregavam certo teor crítico que não estava necessariamente presente no momento
em que as entrevistadas iniciaram a transição.
Reunido o público alvo, aplicamos a técnica orientada por um roteiro semiestruturado.
As entrevistadas menores de idade participaram mediante a apresentação de termo de
consentimento, previamente assinado por responsável legal. As demais, assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido no momento da técnica. As entrevistadas, ao todo doze,
tinham entre 14 e 30 anos e residiam na cidade de Jacobina e cidades vizinhas. Todas têm
cabelos crespos ou cacheados e passavam ou passaram pelo processo de transição capilar.
Duas delas possuíam algum nível de participação em movimentos negros. Todas estão
inscritas em alguma comunidade virtual em que o tema da transição capilar é discutido.
O período de leitura e coleta de dados durou cerca de dois meses. Transcrito o grupo
focal, operamos a análise, seguindo o caminho defendido por Geertz (2008) quando afirma
que cabe ao pesquisador/a recompor os fios da teias de significados tecidas e enredadas nas
vivências de quem experiencia a cultura. Classificamos os fragmentos de narrativa a partir de
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categorias retiradas das leituras teóricas, e também do universo narrativo das entrevistadas. As
narrativas foram analisadas à luz da abordagem interpretativa, articulada aos estudos sobre
relações raciais no Brasil.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sociedade brasileira definiu um padrão estético no qual cabelos adequados são
sinônimos de cabelos lisos. Por isso as mulheres negras gastam tempo e dinheiro tentando
adequar-se a esse padrão. Além de ato individual, alisar os cabelos torna-se uma obrigação
que deve ser realizada toda vez que a raiz crespa insiste em anunciar a sua origem. Vejamos,
abaixo, como as entrevistadas falam do período em que tinham cabelos alisados:
Minha mãe tinha a maior dificuldade pra pentear por ser muito cheio... ela resolveu
passar química para abaixar (Entrevistada 7).
É o que está sendo imposto, na verdade, por que não me atrapalhava em nada, era
assim não implicava em nenhuma problemática em mim, pranchar o cabelo, ter o
cabelo pranchado, então era acomodação (Entrevistada 1).

Ao indagarmos sobre as motivações que levaram as nossas entrevistadas a realizarem o
processo de transição capilar, foi possível observar certo padrão que indica a transição como
trilhar um caminho cheio de obstáculos. Nessa trilha, o primeiro obstáculo será a preocupação
com o olhar dos outros, sobretudo os familiares e amigos. As reações destes tornam-se
virulentas, principalmente depois que as entrevistadas realizaram o big chop (ou grande
corte). Aí os familiares e amigos, inicialmente “indiferentes”, começam verbalizar impressões
(desagradáveis ou de estímulo) sobre a transição capilar. Uma das entrevistadas relatou que
no mesmo dia em que cortou o cabelo, a mãe sentenciara: “seu cabelo é feio”, “ele não vai
crescer mais, cabelo duro não cresce”. Não ter o apoio inicial de familiares e amigos pode ser
visto como “muito ruim”, sobretudo pelo desafio pessoal e social que é aceitar isso que elas
entendem como o seu “verdadeiro eu” – ou seja, os cabelos sem alisamento.
[...] Eu pensei: não vou dar mais nada no meu cabelo! Passei cinco meses da minha
vida fazendo ‘uns coques’ af... aquele negócio era muito dolorido, para dormir era
horrível. Mesmo assim continuava, até que em um belo dia eu fui lavar meu cabelo e
iria fazer o que fazia sempre, “os coquinhos”, mas aí eu olhei para espelho, peguei
uma tesoura de cortar papel e comecei a cortar, cortei meu cabelo muito curto. Aí
minha mãe, quando chegou à minha casa, ela me viu sentada mexendo no cabelo e
pensou que eu estava fazendo “os coquinhos”. Quando ela viu que eu tava cortando
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ficou desesperada dizendo que eu era louca, e minha mãe passou o resto da tarde
falando que meu cabelo era feio, que meu cabelo não iria crescer mais, que cabelo
duro não crescia, que isso e que aquilo, falou um monte (Entrevistada 6).

Ao contrário de uma leitura caricatural que se possa fazer, não nos parece que a
transição seja algo fácil para familiares e amigos. A vivência numa sociedade que discrimina,
também instrumentaliza esses indivíduos com certo senso prático e resistente à estética negra.
Se a sociedade marginaliza o “cabelo de mulher negra”, é compreensível – o que não quer
dizer aceitável – que uma mãe queira evitar um futuro constrangimento ou vergonha da filha
que se apresente com os cabelos black power, por exemplo.
Quando os pais passam a aceitar a transição, podem, eventualmente, proferir piadas
sobre os “novos” cabelos das filhas. “Menina virou um caminhão de pente, corre, vai pegar!”
– teria gritado o pai ao encontrar a jovem na calçada da cidade.

Reações como essas

atualizam o processo histórico onde se constroem os juízos sobre o que é belo e o que não é,
afinal, não se trata “apenas” de um ideal de beleza. Como lembra Rocha (2009) o gosto pelo
“bom” e “belo” mobiliza toda uma indústria que alimenta subjetividades, por isso ele não
pode ser reduzido à esfera da individualidade.
No Brasil, o “belo é branco e o branco é belo” (ROCHA, 2009, p. 370-37). Apartada da
esfera da beleza, as representações estéticas da negra muitas vezes restringiram-se ao sensual,
sexual e/ou folclórico. Essas representações podem não aparecer de forma clara, sendo
escamoteadas no cotidiano, emergindo sob a forma de piada ou o riso sutil de alguém com
quem se tem intimidade, como é o caso do pai de nossa informante. Ela mesma tenta atenuar
a situação, que nem por isso deixa de figurar em sua memória como algo marcante.
Na superação dos obstáculos surgidos no processo de transição capilar, a mulher conta
com agenciamentos de salões, amigas e redes sociais. Apesar dessa variedade, a relação com
os salões de beleza é a mais problematizada, notando-se um claro descontentamento com
esses espaços. A maioria das mulheres não procuram os salões quando decidem fazer a
transição. Primeiro, por serem poucos os salões especializados nesse “seguimento”, e, os
poucos que existem – nenhum deles está localizado na região onde fizemos a pesquisa –, são
muito caros. Observem essa citação:
Salão é de cabelo, mas só alisam o cabelo, não tem nada para cabelo crespo, só
cortar (Entrevistada 5).
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Decidida a fazer a transição, os salões servirão apenas como locais de hidratação e
cortes. Ainda assim, com essa presença pontual nos estabelecimentos, as entrevistadas relatam
os assédios de profissionais que recomendam a aplicação de produtos químicos que alisem os
seus cabelos, cometem erros aplicando produtos cuja base química possui alisantes, ou
mesmo proferem piadas sobre os cabelos crespos. Para evitar constrangimentos, as mulheres
em transição substituem os salões pelo cuidado dos cabelos a partir de receitas caseiras
(maionese, amido de milho, azeite, café, iogurte, babosa, azeite de oliva, óleo de coco e etc.)
em conjunto com hidratações compradas em lojas de cosméticos, supermercados. Nesses
casos, a instrução técnica não encontrada nos salões é substituída pela discussão em grupos de
internet, canais de vídeo e a troca de informações com amigas.
Eu assisti um vídeo... Tudo meu foi puxado da internet. Foi quando eu aprendi a
comprar cremes especiais... Foi quando eu aprendi a lavar, a usar óleo. É quando
você aprende a cuidar do cabelo, saber que ele é cacheado... Quando você vai
cuidando ele vai pegando jeito (Entrevistada 4).

Apesar da variedade de estabelecimentos de beleza (o SEBRAE contabilizou, em 2015,
mais de 300 mil cabeleireiros e manicures formalizados na categoria microempreendedor
individual) ainda há uma recusa implícita em trabalhar com cabelos crespos, não alisados.
Aqui o racismo opera por invisibilidade e contraria a lógica do equilíbrio entre oferta e
demanda: já que existe um filão de mercado, por que os salões não oferecem serviços para
esse filão? A resposta mercadológica majoritária é não cuidado, ou o cuidado (leia-se,
alisamento) dos cabelos “ruins” (MALACHIAS, 2007).
A transição capilar é ambígua e contraditória, porque o racismo invisibiliza, como
destacamos acima, no caso dos salões, mas também dá visibilidade. Sair à rua e ser vista de
modo diferencial. A mulher que assume a sua identidade negra vai para o centro de ataques
mais abertamente racistas. Cabe perguntar como a visibilidade provocada pela transição
aparece na experiência de nossas informantes. Para organizar a compreensão, classificamos a
visibilidade de duas maneiras. A primeira delas chamaremos de visibilidade negativa. Senão,
vejamos:
E quando depois do corte, a tensão depois é... Quando você vai sair pela primeira
vez na rua, aquilo não é de Deus. Não é não... É muito tenso e como as pessoas lhe
olham e a sua reação interior também efeito do que você fez, de como as pessoas
estão te olhando e como você está se sentindo (Entrevistada 1).
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No colégio quando cortei o cabelo curtinho ficaram me olhando e perguntaram
assim: “é um homem ou uma mulher?” Por conta do cabelo Black e eu toda
desajeitada, andava de roupa folgada, nunca fui cheia de vaidade, então... Foi um
pouco difícil (Entrevistada 3).

Ao relatarem sua vida com os “novos” cabelos, as entrevistadas iniciaram o relato
dizendo que não sofreram racismo. Contudo, com o desenvolvimento da conversa, ouvindo
umas às outras, surgiram narrativas de cotidianos marcados por observações, como: “Você
lava seu cabelo?”; “Você penteia?”; “Cabe um celular ai dentro?”; “Sua cabeça não
mostra o “casco” aqui dentro”; “Você dorme com um travesseiro”; “Você não precisa de
travesseiro ou, então, o que você faz pra usar capacete?”; “Oh, nem precisa de capacete, teu
cabelo já é um”; “Como é que lava esse cabelo?”.
Ser alvo do racismo – e saber-se alvo – possibilita que o indivíduo articule práticas de
enfrentamento. O convívio com os olhares enviesados dos/as outros/as, e outros obstáculos
encontrados durante uma transição, ofereceram repertórios de resistência e fonte de motivação
na busca pelo novo padrão estético. Além da resistência social, barreiras diárias com a
dependência de produtos químicos (utilizados para relaxamento), a manutenção do cabelo liso
– que demanda tempo e dinheiro – e os ferimentos no couro cabeludo podem dar,
paradoxalmente, um sentido de superação na busca dos cabelos naturais. As nossas
informantes continuaram na transição, o que revela a segunda dimensão da visibilidade
proporcionada pela própria transição, isto é, a visibilidade positiva.
Muda a forma das pessoas falarem com você, o tom de voz, eu não sei, eu não
sei...Tipo, quando eu pranchava o cabelo, as pessoas falavam comigo, sei lá, sem
importância... Mas agora que eu tenho minha identidade elas falam com aquela
menina que tem identidade, que é daquele jeito, eu não sei explicar direito. Mas as
pessoas lhe veem também como uma pessoa mais firme, mais corajosa. As pessoas
não olham mais como uma menina, eu não sei se eu era tímida ou se não era, mas
mesmo eu sendo um pouco tímida agora, as pessoas já me olham como se fosse mais
corajosa, com personalidade forte. Mesmo acabando nem tendo. As vezes chego
num lugar… (Entrevistada 5).

Concordamos com Gomes (2002) e Botezini (2014) quando argumentam que o processo
de transição capilar viabiliza a autoafirmação de alguns indivíduos na sociedade levando a
uma transformação nos cabelos e no pensamento. Agora os cabelos passam a exercer um
papel político e não só estético, como muitos pensam. Tal identidade é vista como um
processo que extrapola o olhar de dentro, da própria negra sobre si mesma e seu corpo, para
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estabelecer uma relação e provocar a reação de outros/as. Uma relação tensa, complexa e
conflituosa, tendo como base a estética negra.
Uma vez que o “cabelo fora do padrão” é parte integrante do corpo, passa a ser símbolo
e ganha agência, a transição revela um processo de conscientização associado a sentimentos
de liberdade, pertencimento e medo. É uma transição também identitária, uma construção
social, cultural, política e ideológica de uma expressão criada no seio da comunidade negra: a
beleza negra.
CONCLUSÕES
Os discursos acerca do quão prático é cuidar dos cabelos lisos, sedosos e com pouco
volume, influenciaram mulheres negras a modificarem a textura de seus cabelos. Muitas
dessas situações são reproduzidas pela sociedade, onde o cabelo constitui-se um sinal
diacrítico relacionado diretamente à identidade negra, que, no Brasil, continua a ser
discriminada. Apesar disso, percebe-se, no cotidiano, um gradativo aumento de jovens que
expõem seus cabelos sem alisamentos.
É notório o esforço de mulheres que fazem a transição capilar. No decorrer desse
processo, elas recebem estímulos positivos e negativos que, quando atrelados a uma rede de
suporte emocional e informativo, as levam a permanecer na transição, a despeito das
violências ocorridas no cotidiano racista. Hoje, essas mulheres valorizam a sua beleza,
vinculando os seus cabelos a um ato político, um símbolo de extrema importância na luta
vivenciada até os dias atuais pelo negro na sociedade.
Acreditamos que, com o tempo, a desconstrução de afirmações do tipo “o cabelo crespo
é feio, é ruim” ou “quem não escova o cabelo são mulheres desleixadas”, entre tantas outras,
perderão força. Não espontaneamente, mas por meio de práticas jurídicas de proteção contra o
racismo, e, sobretudo, pela construção de um cotidiano aberto ao convívio com a diversidade.
Atos como a transição capilar possuem um caráter pedagógico e educativo, não apenas para a
vida das mulheres que optaram por fazê-lo, mas também na vida e mentalidade das pessoas
que as circundam. Pensar sobre o assunto, tirando-o da invisibilidade e projetando sobre ele
uma visibilidade positiva, é o desafio.
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RESUMO: Neste artigo propomo-nos discutir as consequências da visão tecnocentrista da
ciência moderna, exaltando os pilares da sua formação construída através dos séculos,
demonstrando, pois, sua participação no processo de desenvolvimento da sociedade
contemporânea, especialmente no que tange o tema da bioética. Em contrapartida,
apresentamos o ideal bioético como fundamental para a construção moral humana, tendo
como base alguns dos desastres originados pela intensificação da visão científica que, muitas
vezes ignorando os limites impostos pela natureza, burla vários princípios éticos da vida,
trazendo incontáveis malefícios para a humanidade. A bioética tem como intuito criar uma
ponte entre as diversas áreas da ciência, buscando equilibrar nossas decisões entre as mesmas,
sem prejudicar o progresso tecno-científico da humanidade, mas limitando-nos a desenvolvêlos dentro dos padrões éticos, procurando não prejudicar a vida humana como um todo. Sendo
assim, diante dos acontecimentos do século passado, que comprometeram várias vidas
humanas em nome do “progresso” tecno-científico, visamos apresentar e discutir o ideal
bioético e científico moderno, demonstrando suas consequências para o ser humano e o meio
que o cerca. Para isso, utilizamos o livro “Frankenstein ou o Prometeu Moderno” de Mary
Shelley como insight para explorar e refletir as questões que envolvem a bioética, fazendonos pensar sobre os “progressos” da ciência moderna e da relevância do ideal bioético para a
preservação da vida humana.
Palavras–chave: ciência, ética, técnica, vida humana.

BIOETHICAL NOTES ABOUT THE CONSEQUENCES OF THE
SCIENTIFIC CENTRIST TECHNICIAN TO HUMAN LIFE
ABSTRACT: In this article we will discuss the consequences of the centrist technician vision
of modern science, extolling the pillars of its formation built over centuries, demonstrating
therefore their participation in the development process of contemporary society, especially
regarding the issue of bioethics. On the other hand, we present the bioethical ideal as
fundamental to human moral construction, based on some of the disasters caused by the
intensification of scientific vision that, often bypassing the limits imposed by nature, spoofing
several ethical principles of life, bringing untold harm to mankind. Bioethics has as purpose to
create a bridge between the various areas of science, seeking to balance our decisions between
them, without harming the techno-scientific progress of humanity, but limiting us to develop
them within the ethical standards, trying not to harm human life as a whole. Therefore, before
the events of the last century, which have undertaken several human lives in the name of
"progress" techno-scientific, we aim to present and discuss the bioethical and scientific
modern ideal, demonstrating their consequences for man and the environment that surrounds
it. For this, we use the book "Frankenstein or the Modern Prometheus by Mary Shelley " as
insight to explore and reflect the issues involving bioethics, making us think about the
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"progress" of modern science and the relevance of the bioethical ideal for the preservation of
human life.
KEYWORDS: ethics, human life, science, technique

INTRODUÇÃO
Fruto dos ideais propostos a partir dos séculos XVII- XVIII, a visão tecno-científica da
modernidade abriu as portas para o “desenvolvimento” de várias áreas na sociedade, trazendo
consigo a esperança de erguer a humanidade ao seu mais alto grau civilizatório. Os avanços
tecnológicos modernos traduzem uma transformação no ideal de racionalidade gestada pósrenascimento, cujo teor fundamental se traduz na convicção de que – usando devidamente sua
potência racional – o ser humano poderia desvelar quaisquer verdades sobre o mundo, o que
obviamente repercutiu numa mutação cultural dos ideais técnicos, sociais e principalmente
científicos. Tais avanços aumentam à medida que progredia a curiosidade do ser humano de
em explorar, entender e manipular tanto o ambiente que o cerca, quanto à própria vida
humana.
Os benefícios proporcionados por essa visão tecno-científica são inegáveis: o ser
humano desvendou mistérios, desenvolveu vários campos do conhecimento, construiu
máquinas e aparelhos que facilitaram a sua vida, desenvolveu a cura e o controle de inúmeras
doenças e revolucionou os padrões da vida humana, dentre muitas outras coisas. Em
contrapartida, o ideal de que com a razão e seus sucedâneos tecno-científicos se alcançaria um
progresso irrefreável também trouxe consequências alarmantes para a vida: o poder
proporcionado por tais “instrumentos” desnudou e intensificou o lado ambicioso e
inconsequente do ser humano, gerando inúmeros problemas para a humanidade. As guerras, o
Holocausto e as destruições em massa com armas nucleares são somente alguns dos milhares
de efeitos ocasionados pela sociedade tecno-científica, que demonstrou através de tais atos
seu potencial destrutivo para toda vida humana.
A modernidade proporcionou esse ideal técnico-cientifico que, atrelado a uma
racionalidade cega, instiga o ser humano a elevar-se ao padrão “divino”, como se toda a vida
humana estivesse à mercê de certos grupos na sociedade que detém o poder do conhecimento
científico, defendendo seus feitos em nome do progresso para o benefício humano, mas que,
como vista atualmente, extrapolam os limites éticos para com a própria vida humana,
causando desastres capazes de dizimar toda uma civilização.
Visando dispor notas críticas sobre o tema, dentre as quais despontarão possíveis
soluções para os malefícios trazidos pelos ideais tecno-científicos modernos, nosso estudo
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objetiva compreender – à luz do tema da bioética – as consequências positivas e negativas do
tecnocentrismo da ciência moderna a partir dos desafios da consecução de uma civilização
que preze pela formação ética do ser humano. A fim de realizarmos tal propósito, seguimos
nossa investigação em duas etapas: primeiramente, discutiremos os princípios que configuram
a ciência moderna, procurando compreender a vida através da visão proporcionada pelo ideal
científico moderno. Em seguida, apontaremos os problemas bioéticos da visão moderna sobre
o sentido da vida partindo dos insights críticos a que nos sentimos provocados na leitura da
obra “Frankenstein ou o Prometeu Moderno” (2014) da escritora Mary Shelley.
Em razão da normalização da visão tecno-científica como um artifício para o
progresso em vários âmbitos da sociedade, construindo, adaptando e manipulando o ambiente
que nos rodeia para o suposto benefício da vida humana, muitos não percebem que tal visão
vem comprometendo o ideal ético necessário para a construção de uma vida mais humana. O
presente trabalho foca em tal situação, destacando as consequências de uma cultura
civilizatória que possui profissionais ligados à área cientifica que priorizam o forte avanço
tecnológico sem refletir as consequências de tais atos para a vida do ser humano. Tendo em
vista tal situação, acreditamos que nossa abordagem temática pode iluminar a visão da
sociedade perante os feitos científicos, que mesmo beneficiando a vida humana, ultrapassa
limites que ferem o ideal bioético, que é extremamente relevante para a construção de uma
sociedade mais humana.
Do ponto de vista acadêmico, vemos a importância dessa pesquisa na sua busca por
informar e alertar sobre os atuais e futuros profissionais da ciência, fazendo-os refletir sobre
suas decisões quanto o que está em jogo no futuro da vida humana, deixando, portanto, de
lado a frieza e a racionalidade cega promovida pela visão tecno-científica que muitas vezes
compromete a humanidade dos mesmos. Destacamos, portanto, a necessária a discussão da
bioética para a valorização da dignidade da vida, como um todo, incluindo a natureza tão
prejudicada pelo uso irrestrito da técnica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Objetivando, pois, compreender as repercussões críticas da problemática central desse
estudo, desenvolveremos nossa investigação a partir de pesquisas bibliográficas. Ao discutir o
dilema ética/técnica (procurando explorar a tensão existente entre o padrão tecnicista da
ciência moderna e bioética com suas preocupações críticas), utilizaremos a obra
“Frankenstein ou o Prometeu Moderno” de Mary Shelley (2014), analisando-a a partir dos
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insights bioéticos que nela percebemos, usando-os como mote reflexivo para a discussão
principal. Também recorreremos a apostila “Bioética: Conceito, fundamentação e princípios”
de Cilene Rennó Junqueira (2010-2011) como base para a compreensão e discussão da
bioética como recurso necessário para a formação de uma civilização mais humana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. A Ciência Moderna e sua visão da vida
A evolução da ideologia moderna de que o uso adequado da razão poderia dar aos seres
humanos a capacidade de desvelar os mistérios recônditos do universo e criar seu próprio
mundo no seu interior fez com que reconhecêssemos a complexidade e diversificação de
pensamentos que se desenrolaram através dos séculos sobre a curiosidade do ser humano de
conhecer o meio que o cercava. Saindo do ideal especulativo e incerto fornecido por épocas
como a Antiguidade clássica e a Idade Média, mas que também contribuíram para a
construção do ideal cientifico moderno, o ser humano adentrou em um novo mundo, coberto
de certezas, buscando não mais a essência ou substância das coisas, mas a sua função. Desde a
Antiguidade com os pensadores clássicos, até a Idade Moderna, existiram divergências acerca
dos ideais que explicam o mundo. A história da ciência moderna baseia-se no
desenvolvimento de duas principais correntes filosóficas que propunham entender o
conhecimento humano e posteriormente o mundo que o cerca, o empirismo e o racionalismo,
que foram crucias para a promoção da ciência como a conhecemos hoje. Ao passo que para o
racionalismo nosso conhecimento de mundo parte de algo que já trazemos conosco ao nascer,
para o empirismo, todo esse conhecimento é gerado apenas nesse mundo, através das
experiências.
Tais visões se intensificaram, logo após a Idade Média, época que segundo a concepção
popular é erroneamente denominada “idade das trevas”, devido à falta de contribuição de
avanços na área cientifica, já que o poder estava “nas mãos” da igreja católica durante todo
esse período. Porém, sabe-se hoje que somente durante a baixa Idade Média, ou seja, no seu
declínio, que as contribuições intelectuais ou qualquer tipo de progresso eram limitados pela
igreja, por representarem ameaças para o seu poder. No entanto, mesmo com pouca influência
no desenvolvimento cientifico os ideais da antiguidade [principalmente o empirista,
influenciado por Aristóteles], atrelados ao desenvolvimento da educação durante a alta Idade
Média [criação das primeiras universidades e escolas monacais, episcopais e palatinas]
proporcionaram um novo espírito voltado à experimentação iniciando a ancesão intelectual da
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Europa. Vemos então a Idade Média como contribuinte para o desenvolvimento do que ao
menos viria a ser a ciência moderna, sabendo que mesmo não possuindo grande papel, logo
após seu fim e graças aos seus avanços limitados, o renascentismo surge, proporcionando
mais tarde a revolução científica que nos afeta até os dias de hoje.
Inicia-se então o período renascentista marcado pela inovação, aprimoramento, criação
e principalmente pela centralização da imagem humana perante o mundo, contrariando o ideal
teocêntrico da idade média que via a razão ou o próprio conhecimento como uma luz
concedida por Deus para que o homem bem a utilizasse. Perdeu-se então toda a sacralidade do
mundo, já que o renascimento retoma os ideais expressos primeiramente nas antigas
civilizações greco-romanas, mas exaltando principalmente a razão como base do
conhecimento e da verdade absoluta. Nasce então através de tamanha revolução ideológica e
cultural a ciência moderna, movida pela sede de conhecimento que partiria a ser “produzida”
através da experimentação, observação e comprovação.
A modernidade trouxe uma nova perspectiva para ciência, que mostrou avanços nas
áreas como medicina, astronomia, física e matemática, fazendo o ser humano crer que a
ciência proporcionaria o caminho para o progresso irrefreável. Contudo, a grande questão era
que muitos cientistas e pensadores acreditavam que a ciência era movida somente pela razão,
que utilizando de métodos científicos, chegariam ao ápice do desenvolvimento
proporcionando benefícios inimagináveis para a vida humana. Porém, como muitas
realizações humanas o conhecimento proporcionado pela ciência moderna acabou se tornando
uma “arma” poderosa nas mãos da humanidade. Através de tais feitos, o ser humano se
autodenominou “criador” e “dono” da natureza por conseguir manipulá-la (Cf. MERLEAUPONTY, 2004, p. 13), burlando as leis daquela que pouco tempo atrás controlava a vida
humana. O potencial destrutivo do ser humano se intensificou com tamanho progresso, a
ciência moderna trouxe uma visão técnica, que descarta tanto a ética do ser humano para com
o próximo, quanto com os limites de exploração do meio ambiente.
Ao desenvolver uma ciência fundamentalmente empírica, no que tanja a ideia de sua
experimentabilidade para a contestação da veracidade dos fatos, mas que quanto a sua lógica
de entender o mundo toma uma posição cartesiana de cunho racionalista (Cf. DESCARTES,
2006, p. 102), o ser humano desvirtuou-se do caminho que proporcionaria o verdadeiro
progresso, que consistiria não só no desenvolvimento tecnológico como também éticohumanístico, tendo em vista que a ciência moderna é essencialmente racional, ignorando
assim fatores que transcendem os dados materiais da vida, pois com alguns dos seus feitos
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burlou regras éticas e feriu limites que dizem respeito a crenças e sentimentos dos seres
humanos.
Isso acontece devido à racionalização da nossa visão sobre a vida, independente de ser
humana ou não. A ciência instrumentalizou o ser humano e toda forma de vida, fazendo com
que nos vessemos e toda a natureza como “coisas” que podem ser utilizadas e descartadas em
nome do “progresso”. Contudo, a história nos mostra a forma que um “instrumento”
desenvolvido pelo ser humano para trazer benefícios à vida protagonizou as maiores
barbáries, ultrapassou limites éticos que moldam o caráter do ser humano e contribuiu
piamente para a destruição do meio ambiente. As revoluções industriais, as grandes guerras
mundiais, o holocausto, os conflitos que chegaram a extensões nucleares, outros que quase
causaram a destruição da humanidade, são alguns dos frutos da falta de ética perante a vida
atrelada a racionalidade cega que, mesmo com todos os problemas que já causou, continua
seguindo seus passos com o pensamento de que só a ciência pode fornecer aos seres humanos
o verdadeiro “progresso”.
2. Sobre a ciência moderna, bioética e Frankenstein
A frase do célebre pensador moderno Francis Bacon: “saber é poder”, resume fielmente
a essência da ciência moderna e de sua idealização de que a superespecialização do saber
científico promoveria ao homem o poder necessário para saciar qualquer ânsia ou desejo
humano. Com o passar dos tempos o desenvolvimento da sociedade capitalista atrelou-se a
ciência promovendo um olhar cada vez mais técnico e mercadológico no que diz respeito aos
avanços científicos. A relação ciência-capitalismo motivou fortemente a perda da ética do ser
humano para com o próximo, sendo exemplificada por meio de diversos acontecimentos que
vem se desenrolando através dos séculos.
Na brilhante obra “Frankenstein ou o Prometeu moderno” de Mary Shelley, vemos esse
espírito científico progressista no protagonista Doutor Victor Frankenstein, assim como
muitos no passado ou nos dias de hoje, ele era um entusiasta para com a ciência, almejando
sempre mais do que estava ao seu alcance, pensando nos meios de realizar sua “obra”,
contundo sem refletir sobre o produto final e suas consequências. Ele cresceu no início do
século XVIII, época de mudanças na quais muitos ideais já haviam se formado e outros
estavam ganhando força, sendo fruto de uma sociedade que prezava pela visão racionalista da
ciência, exaltando o ideal da possibilidade de qualquer feito através da superespecialização do
saber. E é exatamente o que acontece com o personagem, formado em várias áreas da ciência,
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Victor ver-se com o poder necessário para descobrir ou desvendar qualquer mistério, indo
contra os limites impostos pela natureza e desrespeitando a própria vida humana.
Utilizando do potencial científico e sem refletir sobre as consequências de suas atitudes,
ele descobre “A faísca da vida” e busca incessantemente efetivá-la. Durante uma de suas
reflexões Shelley o descreve:
Quem seria capaz de imaginar os horrores do meu trabalho árduo e secreto,
quando eu chapinhava na umidade infecta dos túmulos ou torturava animais
vivos, a fim de dar vida ao barro inanimado. [...] naquele momento, porém,
um impulso irresistível e quase fanático me impelia adiante; eu parecia ter
perdido a minha alma e toda a sensibilidade ao que fosse exterior a aquela
busca (SHELLEY, 2014, p. 57) .

Na sua obra Shelley expressa sua crítica perante a sociedade cientificista que se formava
ao seu redor prevendo um futuro desastroso para o homem que prezava a ciência como único
caminho para a descoberta da “verdade”, demonstrando tal fato através de seu personagem,
que burlou as leis da natureza desrespeitando não só a vida humana como também de outros
seres vivos em prol de sua inconsequente ambição. Assim como muitos profissionais nos dias
atuais, que se veem com a capacidade de realizar feitos inimagináveis em nome do “bem da
humanidade”, mas que na verdade somente anseiam por cultivar seus desejos e ambições
elevando-se ao papel de “deus”. A humanidade perde-se quando o assunto em questão são os
limites da ciência, Shelley mostra que o protagonista “abandona” sua humanidade e deixando
de lado os seus sentimentos ignorando as consequências de seus feitos, tanto para o seus
próximos quanto para o “ser” que ele estava “criando”. Victor Frankenstein instrumentalizou
a vida fazendo-a parecer descartável aos nossos olhos, seu feito acarretou em inúmeros
desastres na sua vida, assim como utilizar de instrumentos que estão fora do nosso alcance
[como meros seres humanos] para nos compararmos a Deus sempre ocasionou e ocasionará
em problemas, pelo simples fato de não enxergarmos que mesmo com todo o conhecimento
científico, se não tivermos o discernimento proporcionado por uma visão ética que nos impõe
limites, iremos nos prejudicar e até mesmo perecer diante de feitos que estão fora de nosso
controle.
A criação de Frankenstein torna-se a sua maldição, ao comtemplar oque tinha formado
ele se arrepende institivamente e procura se afastar de sua “obra” ao perceber o quão terrível
era. Shelley a descreve:
Seus membros eram proporcionais, e eu escolhera belos traços para seu
rosto. Belos! Meu Deus! Sua pele amarelada mal cobria a trama do músculo
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e artérias; Seus cabelos, de um negro lustroso abundante; seus dentes, de
uma brancura perolada. Esses caprichos só faziam criar um contraste ainda
mais horrendo com seus olhos úmidos—que pareciam ter quase a mesma cor
das órbitas, de um branco sombrio em que se encaixavam—,com sua
compleição murcha e com seus lábios retilíneos e negros(SHELLEY, 2014,
p . 61).

As ações do Frankenstein condizem com a conduta de muitos profissionais de
atualmente, colocando seus desejos acima do respeito ao próximo, ignorando as crenças,
sentimentos e costumes que formam o ser humano. A posição do Doutor para com sua criação
é desumana e antiética, primeiramente por dar vida a um ser completamente distinto dos seres
humanos, já excluindo sua possibilidade de ter relacionamentos e laços afetivos, e segundo
por criá-lo e abandoná-lo, sem discerni-lo sobre a vida ou sobre onde ou quem/oque ele era.
São atitudes assim, realizadas por Victors que podem acabar prejudicando toda a raça
humana, o crescimento da ciência e sua prioridade na perspectiva dos profissionais como
fundamento para ver o mundo, em detrimento da ética necessária para instruir-nos a seguir
limites naturais, produz na sociedade seres “não humanos”, inconsequentes e que pensam que
porque podem fazer algo, eles devem.
Diante disso, surge como ponte de equilíbrio entre a ciência moderna e a ética, um
artifício que estimula o progresso científico com limites que preservem a vida dos seres vivos.
Tal pensamento é denominado bioética, desenvolvido após vários feitos humanos que levaram
muitos profissionais a pensar se os avanços científicos estavam em conformidade com o
respeito à vida. A bioética tem como intuito nos fazer pensar “Só porque podemos fazer algo,
será que devemos?”. Ao contrário do que muitos pensam seus ideais não compõe leis, mas
subsídios utilizados para estimular uma conduta moral de qualidade e que preserve a vida. A
bioética procura prevenir o ser humano quanto às ações que mais tarde venham a ser
prejudiciais a humanidade e a qualquer outro ser vivo. Analisando os feitos de Frankenstein
vemos a necessidade de tal artifício para a vida do protagonista, é certo que naquela época o
ideal ético para a vida humana ainda não havia se desenvolvido, e a ciência estava tomando
seu lugar na sociedade, mas saindo da ficção e trazendo a conduta do Victor para nossa
realidade vemos que muito se assemelha com a forma que muitos profissionais veem o
mundo.
Não podemos afirmar que tudo oque a ciência nos proporciona traz más consequências,
pelo contrário, sua determinação de caminhar para o progresso instigou essa revolução que
acabou trazendo muitos benefícios para a vida humana. A medicina nunca esteve tão
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avançada, desenvolvemos curas e tratamentos jamais imaginados, fizemos descobertas
incríveis para as diversas áreas científicas, temos o conhecimento que possuímos hoje graças
a tal pensamento. Porém, como foi dito o ideal científico carrega uma racionalidade cega que
muitas vezes com seus atos ultrapassa limites bioéticos, e muitos desses feitos como a
clonagem, eutanásia e aborto são fortemente discutidos por essa perspectiva, alguns cientistas
defendem tais visões, já outros as veem como atitudes desnecessárias, já que se possuímos
tanta tecnologia e somos tão cientificamente capazes, porque não simplesmente utilizamos
uma técnica que garanta a saúde de um paciente sem precisar clona-lo, instrumentaliza-lo e
por em risco a suposta vida de outro ser humano? Porque não lutar contra a morte
desenvolvendo meios que melhorem a vida de uma pessoa? Para que abortar se hoje temos
recursos para cuidar de crianças independentemente de sua saúde? Todos esses conflitos vão
de encontro com a visão bioética que acima de tudo defende o direito do ser humano de viver
e instigar a ciência a procurar meios de perdurar e proporcionar qualidade de vida para toda a
humanidade.
CONCLUSÕES
Quando falamos de avanços tecnológicos, industriais e econômicos a ciência está
sempre à frente, abrindo caminhos para o desenvolvimento das civilizações humanas em tais
aspectos, mas quando tratamos do indivíduo em si, a pessoa humana, a ciência peca ao vernos como instrumentos ou até mesmo máquinas que podem ser simplesmente produzidas e
descartadas. Essa visão muito dissipada nos dias atuais desvaloriza a vida humana entrando
em choque com os ideais bioéticos, que nos proporcionam uma conduta moralmente correta
perante a vida e o meio que nos rodeia, defendendo o ser humano como uma pessoa inteira,
com sentimentos e crenças que devem ser respeitados mesmo que vistos como antiquados se
comparados aos padrões científicos, e exaltando o valor da vida humana acima de qualquer
coisa.
Sendo assim, vemos que a ciência não supri todas nossas necessidades no que diz
respeito ao desenvolvimento ético das civilizações, sendo necessária a introdução da bioética
como base moral para a formação de pessoas mais humanas que venham a valorizar o meio
que as rodeia e principalmente, os seus iguais.
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RESUMO:O presente artigo tem como objeto a análise da barbárie da insensibilidade no
horizonte da civilização Ocidental, especialmente na modernidade. Partindo do fato histórico
do holocausto, assumimos as reflexões e experiências vividas pelo filósofo e psicólogo Viktor
Frankl no campo de concentração em Auschwitz, destacando os elementos de insensibilidade
vista por ele no dia-a-dia do campo. Em suma, a partir desse mote, dispomo-nos a responder a
seguinte problemática: como a experiência de Viktor Franklin nos aponta os caminhos para
promovermos uma civilização mais humana no que tange a experiência da sensibilidade?
Diante da problemática supracitada, o objetivo central de nossa pesquisa foi compreender
esses caminhos, desafio que nos impeliu ao desenvolvimento de duas etapas específicas de
discussão: primeiramente, desvelamos os detalhes da experiência vivida por Franklin em
Auschwitz junto aos prisioneiros e aos soldados nazistas, destacando os elementos de
insensibilidade por ele percebidos na ação cotidiana desses sujeitos; em seguida, analisamos
essas referências autobiográficas de Franklin – e, em especial, o tema da insensibilidade – a
partir do conceito de experiência de Walter Benjamin, criticando os pressupostos racionais da
modernidade ocidental que deram origem à Auschwitz e que, segundo apontamos como
conclusão, emperram a possibilidade da promoção de uma civilização mais humana.
Palavras–chave: benjamin, holocausto, sociedade, sensibilidade

NOTES CRITICALFOR A CIVILIZATION MORE HUMAN:ABOUT
THE BARBARISM
OF INSENSIBILITY IN AUSCHWITZ IN
CONCENTRATION
CAMP
THE
LIGHT
OF
EXPERIENCEPSYCHOLOGISTVIKTOR FRANKL
ABSTRACT: This article is about the analysis of the insensitivity of barbarism on the horizon of
Western civilization, especially in modern times. Starting from the historical fact of the Holocaust, we
assume the reflections and experiences of the philosopher and psychologist ViktorFranklno
concentration camp in Auschwitz, highlighting the callousness elements seen by him in the day-to-day
field. In short, from that motto, we prepare to answer the following issues: as Viktor Franklin's
experiment in points the way for us to promote a more human civilization regarding the experience of
sensitivity? Given the above problems, the main objective of our research was to understand These
paths, challenge que drove us to Develop two specific stages of discussion: first, unveil the details of
the experience lived by Franklin at Auschwitz with the prisoners and Nazi soldiers, highlighting the
insensitivity of elements he perceived in everyday action these subjects; Then we analyze These
autobiographical references Franklin - and in particular the issue of insensitivity - from the concept of
Walter Benjamin's experience, criticizing the rational assumptions of Western modernity that led to
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Auschwitz and, according to pointed out in conclusion, hamper the possibility of promoting a more
human civilization.

KEYWORDS: benjamin, holocaust, society, sensitivity,

INTRODUÇÃO
A barbárie da insensibilidade no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, é
um referencial sintomático para refletirmos profundamente os (des)caminhos do projeto
moderno de civilização que, segundo o cremos,hodiernamente ainda persiste entre nós.As
experiências vivenciadas e relatadas pelo psiquiatra e filósofo Viktor E. Frankl dentro do
referido campo de concentração nos revela a repulsa dos relatos das inúmeras mortes e do
requinte de crueldade os atos de violência física e psicológica temperados, por sua vez, de um
refinamento racional que instrumentalizou a morte de modo insensível, como se os campos
fossem uma máquina tipicamente industrial, impiedosa e desalmada.A partir desse cenário,
Frankl escreve num diário o turbilhão de sentimentos que viveu em Auschwitz no dia-a-dia de
sua relação consigo e com os outros prisioneiros.
Após o fim da guerra, Frankl sobrevive ao campo de concentração e seu diário se torna
um livro intitulado “Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração”(1987),no qual
ele explana sua experiência física e – principalmente – psicológica trazendo-nos o
conhecimento não só do que viveu nesse cenário, mas também de elementos simbólicos que
explicam em parte as razões pelas quais indivíduos inteligentes foram capazes de gerenciar
“um ambiente que não dá o menor valor à vida humana ou à dignidade das pessoas, mas que
faz de pessoas objetos destituídos de vontade, peças de uma política de exterminação que é
adiada apenas para a exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho”
(FRANKL, 1987, p. 27). Neste sentido, Adorno provoca profundamente quanto questiona
uma inquietação essencial para a reflexão da mesma: “Como pode um país tão culto e
educado como a Alemanha de Goethe desembocar na barbárie nazista de Hitler?” (1995, p.
15)
Diante dessas inquietações críticas, nosso estudo se dispõe a responder a seguinte
problemática: Como a experiência de Viktor Franklin nos aponta os caminhos para
promovermos uma civilização mais humana no que tange a experiência da sensibilidade?
Diante, pois, da problemática supracitada, o objetivo maior de nossa pesquisa é compreender
esses caminhos, desafio que nos impele ao desenvolvimento de duas etapas específicas de
discussão, assim dispostas: primeiramente, desvelaremos detalhes da experiência vivida por
Franklin em Auschwitz junto aos prisioneiros e aos soldados nazistas, destacando os
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elementos de insensibilidade por ele percebidos na ação cotidiana desses sujeitos; em seguida,
analisaremos essas referências autobiográficas de Franklin – e, em especial, o tema da
insensibilidade – a partir do conceito de experiência de Walter Benjamin, criticando os
pressupostos racionais da modernidade ocidental que deram origem à Auschwitz e que
emperram a possibilidade da promoção de uma civilização mais humana.
Acreditamos que tais reflexões despontam com urgência ao presente, já que mesmo
afastados em mais de meio século da Segunda Guerra Mundial, o mundo não está livre de
atrocidades similares ou piores. Atualmente, somos espectadores de atos bárbaros que se
repetem, renovando a banalização da vida humana, outrora insigne ao Holocausto nazista.
Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, vemos quase
sempre em tempo real cenas/notícias diversas que nos fazem suspeitar – junto a autores como
Theodor Adorno (1995, p. 29) – que as raízes que nos levaram a Auschwitz não foram
sepultadas no passado, mas ainda nos são contemporâneas, de modo que precisamos elaborar
o passado, revisitando criticamente experiências como a de Franklin, para que não repitamos
as consequências funestas da barbárie. Assim cremos revelar-se destacadamente a relevância
social deste estudo, ainda que junto a Zygmunt Bauman lembramos, por exemplo, que “o
holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e racional, em nosso alto
estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano, e por essa razão é um
problema dessa sociedade, dessa civilização e cultura” (1998, p. 12).
Tendo em vista as discussões que adornam a problemática supracitada, anunciamos que
nossa abordagem é academicamente relevante, porque apesar de tocar num tema muitas vezes
visitado criticamente, o faz de um modo novo, por pensar a narrativa autobiográfica de
Franklin – em especial, a barbárie por ele vivida – a partir do conceito de experiência de
Walter Benjamin. No âmbito social, nosso estudo amplia as percepções críticas a respeito
deste tema (a saber, a barbárie) tão delicado e de extrema importância socialpor não parecer
estar sepultado no passado, já que sua dinâmica persiste em fatos sociais que nos são
contemporâneos. Assim, nosso estudo crê – na esteira de Theodor Adorno – que
é preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vitimas, assassinadas
sob os pretextos mais mesquinhos. Torna-se necessário o que a esse respeito
uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer
os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos, e preciso
revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem
novamente capazes de tais atos (...) (ADORNO, 1995, p. 54).
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MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho tem tipologia teórica e será articulado a partir de pesquisas bibliográficas.
O que dissertaremos neste texto não se restringe à mera descrição da experiência vivida por
Viktor Franklin (entre os anos de1944 e 1945) no campo de concentração de Auschwitz, na
Polônia. O presente estudo parte das experiências narradas por ele em sua autobiografia “Em
busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração” para fomentar nossas reflexões
críticas sobre a barbárie da insensibilidade que emergiu naquele campo de concentração.Por
sua vez, a noção de barbárie por nós será lida a partir de nossa abordagem do conceito de
experiência de Walter Benjamin, por ele desenvolvido a partir de 1933, por ocasião da escrita
do texto “Experiência e Pobreza”.
Como já anunciamos anteriormente, a obra “Em busca de sentido: um psicólogo no
campo de concentração” foi escrita na prisão, em Auschwitz e apresenta o relato pessoal de
Viktor Franklin nesse importante cenário da Segunda Guerra Mundial.Na sua explanação
dramática e enternecedora da condição limitada de humanidade no campo de concentração,
observou-se a si mesmo e os demais companheiros de cárcere descreveu percepções e
reflexões filosófico-psicológicas de grande relevância, seja pela realidade impressionante dos
detalhes descritivos do cotidiano, seja pela profundidade de suas análises.
Nossa escolha metodológica por Auschwitz se revela por ser esse um ambiente
sintomático para avaliarmos criticamente os reais avanços do projeto iluminista de
civilização, por conta deter sido o campo mais distintivo no modus operandi da
burocratização da morte em escala industrial, e não por ter sido a que mais matou
prisioneiros, como bem lembra ZygmuntBauman (1998, p. 26-27).Neste sentido, o
pressuposto iluminista kantiano (KANT, 2012) de que o esclarecimento racional dos seres
humanos os verteria inevitavelmente ao progresso civilizatório (por crer ele que a ignorância é
o grande entrave a esse ideal) entra em xeque quando – na esteira da afirmação supracitada de
Bauman – vemos que a barbárie de Auschwitz foi racionalizada gerencialmente por sujeitos
intelectualmente preparados. Neste sentido, nossa entrada metodológica no conceito de
experiência (erfahrung) de Walter Benjamin (1987, p. 114-119) nos suscita a possibilidade de
entendermos – junto a Franklin – que a barbárie nazista resulta de uma insensibilidade
traduzida como falta de uma experiência empática do outro, tendo em vista que os algozes
agiam frente aos prisioneiros respondendo unicamente aos apelos burocráticos do projeto
nazista de Solução Final.
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Por fim, ainda nos cabe esclarecer melhor a leitura do conceito benjaminiano de
experiência (erfahrung) que faremos uso neste estudo. “Quando Walter Benjamin teoriza
sobre experiência, incita-nos a nos debruçar sobre a angústia de nossa condição passiva de
ser-no-mundo” (RUFINO; FREITAS; NETO, 2007, p. 161) já que experienciar o mundo é
sentir seus detalhes, não deixar que as muitas coisas que se passam a nossa frente não deixem
de nos transpassar, na tônica da indiferença comum às pessoas que habitam o cotidiano
frenético da vida contemporânea. Para Benjamin, vivemos muitas coisas, mas poucas coisas
nos acontecem (Cf. BONDÍA, 2002, p. 21), já que quando não racionalizamos nosso
envolvimento com o mundo, vemos paisagens, fatos e pessoas passarem de forma tão célere a
nossa frente, sem nos deixar marcas, com se apesar da quantidade de sensações que
vivenciamos, nada tenha sido experienciado profundamente. Franklin se abre aos detalhes
mais sutis de um cenário de insensibilidade; busca gestos que sinalizem para o humano e suas
razões. É um homem da experiência, que segundo o cremos, nos oferece – em sua obra escrita
em Auschwitz – um importante referencial para pensarmos a barbárie e seus sucedâneos, nos
provocando criticamente a uma resposta humanística, como o faremos a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Sobre as experiências de Viktor Frankl em Auschwitz: notas críticas
Auschwitz foi um colossal campo de concentração de extermínio que os nazistas
alemães armaram durante a Segunda Guerra Mundial, com a idealização de solução final para
o problema judeu (a saber, exterminar homossexuais, ciganos, dentre outros). A experiência
vivenciada em Auschwitz por Viktor Frankl nos leva a uma longa reflexão sobre a
sensibilidade, ao longo de suas experiências no campo de concentração. Frankl distingue três
fases nas reações psicológicas dos prisioneiros que viviam nos campos de concentração: a
fase da recepção no campo, a fase da vida no campo e a fase após a libertação do campo (Cf.
1987, p. 5). A obra traz uma reflexão sobre o que o ser humano é capaz de fazer quando
compreende que não tem nada a perder senão sua existência, ele faz uma descrição fascinante
do sentimento de emoção e apatia, da perca da sensibilidade e do extinto primitivo ocasionado
pelo ambiente, sentimentos tão adversos que foram sentidos no campo de concentração.
Nas fases contadas, podemos observar a estrutura fria e calculista do sistema
burocrático dos campos pensada, por sua vez, por pessoas cultas, em sua maioria doutores,
médicos e engenheiros. Sobre a fase de recepção do campo, assim Frankl relata sua chegada
ao campo:
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O trem avança lentamente como que hesitando, como se quisesse dar aos
poucos a má notícia a sua desgraçada carga humana: "Auschwitz". Agora a
visão já está melhor: a aurora já permite ver a silhueta de um campo de
concentração de colossais dimensões, estendendo-se por quilômetros à
esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fim,
torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos,
cinzentas no alvorecer, que avançam exaustas pelas ruas desoladas do campo
de concentração - sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um
apito de comando – e ninguém sabe para quê. Em alguns de nós, o terror fica
estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos dos
quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim, e isto era
bom: segundo a segundo e passo a passo precisávamos nos defrontar com o
horror (FRANKL, 1987, p.9).

Uma das condições mais intrigantes e incômodas que impactou as pessoas na época e
continua impactando nos dias atuais, é a forma de como eram pensadas e executadas as
mortes no campo em meio à grande burocracia, mecanicidade e insensibilidade no proceder
deste projeto deliberado. Ora, o plano não era tão somente a exterminação dos judeus, mas
por trás disso existia a assombrosa exigência de executar o plano de matar a todos; mas, além
disso, catalogar, organizar, numerar e deixá-los somente com suas existências nuas e cruas,
como o próprio Frankl diz em seu livro. Os prisioneiros eram colocados em condições
desumanas e torturantes – experiências no sentir a insensibilidade do outro e de si mesmo, no
qual vai degradando o pouco que lhe resta.
Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo
estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo
interiormente. Afora as diversas reações emotivas acima descritas, o
prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o primeiro período
de sua estada no campo, outras sensações extremamente torturantes, que
passam a mortificá-lo. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus
familiares. Uma saudade tão ardente que só resta uma sensação: a de se
consumir. Além disso, há o nojo. O nojo de toda a fealdade que o cerca,
interior e exterior. Como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está
"vestido" em farrapos tais, que a seu lado um espantalho teria ares de
elegância. Entre as barracas, no campo de concentração, há somente um
lodaçal. E quanto mais se trabalha em sua eliminação, tanto mais se entra em
contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser
destacado para grupos de trabalho nos quais terá que se ocupar com a
limpeza de latrinas, eliminação de excrementos, etc. Quando estes são
transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar
uns respingos do líquido abjeto; qualquer gesto que revele uma tentativa de
limpar o rosto, com certeza provocará uma bordoada do Capo, que se irrita
com a excessiva sensibilidade do trabalhador (FRANKL, 1987, p. 15).

A mortificação dos sentimentos decorrentes de todos os fatores e cenas ocorridas dentro
do campo é uma das pautas relatadas por ele, na qual mostra que, quando ainda estavam na
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sua primeira fase no campo, muitos prisioneiros não suportavam ver pessoas sendo
sadicamente torturadas, companheiros sendo esmurrados,dentre outras coisas; mas já no
segundo estágio de suas reações psíquicas, não ignorava mais a cena. Para Frankl, o tempo
dentro do campo se encarregava de fomentar a insensibilidade, como vemos no comentário
seguinte:
A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença tudo isso características do que designamos de segunda fase dentro das
reações anímicas do recluso no campo de concentração - muito cedo também
tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em que se cada hora.
Esta ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária
da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros (FRANKL, 1987, p.17).

Quanto a violência que os prisioneiros sofriam nos campos, em outro de seus relatos,
Frankl mostra que a dor psicológica se sobrepunha à dor física, não somente aos prisioneiros
adultos, mas às crianças também:
A dor física causada por golpes não é o mais importante por sinal, não só
para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem
castigo físico! A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de
qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim é compreensível
que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito
mais. Exemplo: certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena
tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o
trabalho; e para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em "entupir" com
pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar
fôlego, e me apóio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o
guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O
que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente,
não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que
para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe
lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao
invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se
estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito - foi o que senti chama-se a atenção de um bicho qualquer, assim se adverte o animal
doméstico de seu "dever", o animal com que se tem uma relação tão
superficial que "nem" se chega a castigá-lo (FRANKL, 1987, p. 17).

Pode-se perceber neste relato a frieza e o modo insensível que o guarda de campo
comportou-se, a insensibilidade dos guardas é predominante até nos momentos mais
miseráveis possíveis. Mesmo sendo meramente desnecessário qualquer tipo de repreensão, a
malvadeza e a insensibilidade reina sobre o local.
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2. Análise do tema da insensibilidade na autobiografia de Frankl a partir do conceito de
experiência de Walter Benjamin
A insensibilidade se manifesta em inúmeras cenas dentro do campo de concentração;
nelas se observam intensa barbárie, que Benjamin associa à pobreza de experiências. Vimos
que apesar de todas as inúmeras coisas ruins acontecendo na frente dos soldados nazistas,
uma espécie de “casca dura” os impossibilitavam de sentir a dor do prisioneiro, de modo que
pareciam totalmente desprovidos de empatia. Eram desprovidos do sentir, da experiência de
se colocar no lugar do outro. Benjamin nos leva a intuir que as razões dessa postura
incivilizada estavam exatamente na racionalização de um propósito maior, a saber, a causa
nazista. A razão que outrora despontara como baluarte do progresso do sujeito civilizado
(como anunciou Kant, associando barbárie à ignorância) sinalizava para o oposto daquilo que
esse filósofo de Köninsberg propunha. Ora, seguindo a concepção benjaminiana, assim o
sujeito da experiência:
o sujeito da experiência, se repassarmos pelos verbos que Heidegger usa
neste parágrafo, é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Não um
sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo;
não um sujeito que alcança aquilo que se propõe ou que se APodera daquilo
que quer; na um sujeito definido por seus sucessos ou por seus poderes,mas
um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz
experiência dele se apodera. Em contrapartida, o sujeito da experiência é
também um sujeito sofredor, padecente, receptivo,aceitante, interpelado,
submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência, seria um sujeito
firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático,auto
determinado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade
(BONDÍA, 2002, p. 25).

Através deste trecho, observamos que o sujeito incapaz de experiência é um sujeito
anestesiado, apático, definido por seu saber, seu poder e por sua vontade. Esse sujeito está
representado sintomaticamente em Auschwitz e a fonte de sua barbárie – a insensibilidade –
pode ser a causa potencial de outros fenômenos similares, de modo que como bem lembra
Adorno, é-nos preciso elaborar esse passado (1995, p. 29), descobrindo suas causas e
combatendo-as no presente, para evitar que se repitam. Neste sentido, criticar junto a
Benjamin os sintomas desse fenômeno bárbaro é o começo necessário à constante reavaliação
de nossas razões civilizatórias. Essa reavaliação deve pressupor, não obstante, que
(...) não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não,
eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que
possam ostentar tão pura então claramente sua pobreza externa e interna, que
algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou
inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles "devoraram"
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tudo, a "cultura" e os "homens", e ficaram saciados e exaustos.
(BENJAMIN, 1987, p. 118).

Por intermédio desta citação lembramo-nos também do grande questionamento de
Adorno, no qual se indagava o porquê da Alemanha de Goethe ser um país tão culto e mesmo
assim produzir sujeitos capazes de cometer tamanha barbárie como Auschitwz. A resposta par
essa inquietação é: uma sociedade bem informada, uma civilização tecnicista com excesso de
informações não é uma civilização adepta a sensibilidade; a mecanicidade atual e a correria
do dia-a-dia impossibilitam a mesma de ter experiências, essa que torna o individuo mais
humano, passional, ético. Um sujeito que produz sua própria força, uma força que se expressa
produtivamente em forma de saber e de práxis. Um saber diferente do saber cientifico e
informativo. (Cf. BONDÍA, 2002, p. 26)
CONCLUSÕES
A partir nas notas críticas que tecemos com nossa reflexão do fenômeno Auschwitz, a
partir de Viktor Frankl e Walter Benjamin, cremos que para alcançarmos uma civilização
mais humana é necessário reconstruirmos os pressupostos educativos da civilização atual, ao
menos no que diz respeito ao ideário de que só a formação do intelecto humano o civiliza. A
sensibilidade é uma dimensão fundamental da experiência humana. É comum pensarmos que
a educação se baseia apenas na relação entre as ciências e a técnica e no acúmulo de
informações, mas assim nos esquecemos que o excesso de conhecimento e informação nos
priva de experiências, das quais estamos cada vez mais carentes. Benjamin explanava que o
periodismo é o amplo instrumento para a eliminação da experiência – é a fabricação excessiva
de informações e opiniões, que ocupam uma extensa parte do proceder da vida, então o
sujeito individual nada mais é que o suporte informado do ponto de vista individual, e o
sujeito coletivo – que tem como função fazer história, de acordo com a teoria marxista – não é
nada além de um suporte informado da opinião pública. Ou seja, um sujeito construído e
manipulado pelo espetáculo da informação e opinião, seria então um sujeito incapaz de
experiência, destituído de sensibilidade. (Cf. BONDÍA, 2002, p. 22)
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RESUMO: Este estudo buscou compreender os horizontes qualitativos do uso do método
behaviorista na educação assumindo como referência crítica a perspectiva humanista da
psicologia. Diante da viabilidade do uso de métodos punitivos e reforçadores em processos de
formação de comportamento, ansiamos pensar não só as consequências do behaviorismo no
tocante à formação humana, como, principalmente, refletir o que implica o uso da punição e
da recompensa enquanto princípio ideal de educação. Esse é o núcleo objetivo de nosso
estudo, baseado numa problemática que nos desafiou primeiramente à reflexão sobre o que é
educar (pensando esse tópico a partir do viés da formação comportamental, típica expressão
de sua função civilizatória); posteriormente, nos dispusemos a examinar os pressupostos
teóricos do behaviorismo, focando especialmente Skinner e Watson, expoentes da corrente
comportamentalista na educação; por fim, nos desafiou a explorar os fundamentos teóricos da
linha humanística (assumindo Carl Rogers como nosso principal interlocutor). Nossa
investigação partiu, portanto, da hipótese de que a educação do comportamento deve partir da
formação do humano, compreendendo o “humano” em xeque como um ser complexo,
indefinível, que não pode ser mensurado em perspectivas mecanicistas.
Palavras–chave: carl rogers, psicologia da educação, skinner, watson

CRITICAL NOTES ON EDUCATION BETWEEN THE BEHAVIORISM
AND THE HUMANISM
ABSTRACT: This study searched to understand the qualitative horizons of using behaviorist
method in education assuming as a critical reference to humanistic perspective of psychology.
Given the feasibility of using punitive and reinforcing methods in behavioral training
processes, we long to think not only of behaviorism consequences with regard to human, as
mainly reflect which implies the use of punishment and reward as an ideal principle
education. This is the core objective of our study, based on a problem that challenged us first
to reflect on what is educating (thinking this topic from the bias of behavioral training, typical
expression of its civilizing function); later became willing to examine the theoretical
assumptions of behaviorism, focusing especially Skinner and Watson, the behaviorist current
exponents in education; finally, he challenged us to explore the theoretical foundations of
humanistic line (assuming Carl Rogers as our main interlocutor). Our investigation started, so
the assumption that the behavior of education must begin with the formation of human,
comprising the "human" in check as a complex being, indefinable, that cannot be measured in
mechanistic perspectives.
KEYWORDS: carl rogers, educational psychology, skinner, watson
INTRODUÇÃO
Considerando o aumento da utilização do método behaviorista no cotidiano da
educação, seja nos seus espaços formais ou informais, vemos despontar no ideário formativo
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de nossa cultura o fortalecimento gradual de uma corrente de métodos punitivos e
reforçadores e um enfraquecimento de outras formas indispensáveis para a formação do
comportamento humano, movimento que nos tensiona para a emergência de uma concepção
mecanicista de educação que aqui queremos refletir. Nesse sentido, inquieta-nos buscar
entender as consequências existentes e futuras diante dessa realidade; todavia, também
fomentamos uma preocupação em analisar a importância dos métodos comportamentalistas e
seus efeitos considerados positivos e negativos para a formação do ser. Em meio às
inquietações que apresentamos, este estudo se referencia a partir da seguinte perguntaproblema: até que ponto o uso da punição e da recompensa pode ser considerado um princípio
ideal de educação?
O horizonte hipotético que orienta nosso estudo é de que a formação do comportamento
tem que partir da formação do humano, considerando o “humano” em questão como
aquele/aquilo que não pode ser definido, delimitado, dualizado em mente-corpo ou em
classificações genéricas. Sabemos que o comportamento imposto também converge à
formação do humano; contudo, quando pensamos essa formação tocamos na perspectiva do
humanismo que, por sua vez, concebe o ser humano em sua polissemia e não como um ser
mecânico que repete o que se lhe é imposto e que vê anulado seus sentimentos, sua
subjetividade criadora e todas as demais dimensões que tocam sua complexidade.
Tangenciando o tema do comportamento no rumo desse caminho hipotético, esta
investigação se debruça sobre a perspectiva do behaviorismo (por ser essa uma corrente
representativa na psicologia sobre tal assunto), dispondo essa abordagem à luz da critica do
humanismo, pensado, por sua vez, a partir das perspectivas supracitadas acerca da
complexidade humana. Assim sendo, o objetivo maior deste estudo é compreender até que
ponto é viável fazer uso do behaviorismo (enquanto método punitivo e recompensador) como
base de uma educação emancipatória da subjetividade humana.
Vislumbrado a consecução desse objetivo, organizaremos nosso estudo em três etapas
analítico-discursivas: no primeiro momento, analisaremos o conceito de educação como
expressão

da

necessidade

civilizatória

de

formar

comportamentos;

em

seguida,

investigaremos as principais ideias lançadas por Watson e Skinner sobre a educação por via
comportamentalista, a fim de compreendermos os pressupostos teóricos do behaviorismo; por
fim, exploraremos os pressupostos teóricos fundamentais que configuram a linha humanista
(assumindo Carl Rogers como nosso interlocutor de referência), abrindo margem para nossa
conclusão, onde articularemos essas correntes teóricas pensando-as à luz da educação.
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Nesses termos, nosso trabalho se revela demasiado relevante social e academicamente,
por tanger problemas cruciais da educação contemporânea, promovendo uma revisão crítica
de seus pressupostos. Ora, aqui postulamos promover uma análise que visa pensar uma
educação mais eficaz para os sujeitos, a fim de que eles possam compreender a importância
da liberdade e da internalização da aprendizagem (Cf. ROGERS, 2010, p. 31), viabilizando o
fomento de iniciativas formativas que corroborem com a construção de uma cultura futura
com uma base educacional mais humanizada.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo que aqui desenvolvemos se pauta em investigações teóricas a partir de fontes
bibliográficas. Seguindo os imperativos dos escopos específicos que abalizamos na
introdução, organizamos as estratégias metodológicas de nossa abordagem da seguinte forma:
nossos apontamentos sobre o(s) significado(s) da educação partem de nossa leitura de Carlos
Rodrigues Brandão (1984). Já quando nos vertemos à análise do pensamento behaviorista,
partimos do referencial de Skinner e Watson, expoentes dessa corrente da psicologia; a esse
respeito, faremos uso especial da obra Psicologias (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999).
Para articularmos humanismo e educação, pensando essa relação à luz dos apontamentos
anteriormente sublinhados a respeito do behaviorismo, assumimos como referência as obras
do psicólogo da aprendizagem Carl Rogers (1986, 2010).
A título de esclarecimento sobre o andamento desta pesquisa, destacamos que seus
resultados ainda são parciais, tendo em vista que o processo analítico que anunciamos ainda
se encontra em desenvolvimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Sobre a necessidade cultural de formar comportamentos civilizados pela educação
Fazer com que um saber, uma ideia ou uma crença se torne comum – seja como bem,
como trabalho, como vida – pode ser algo visto como “educação”, sendo uma das formas
criadas pelos indivíduos para tornar comum um ideal de agir, de pensar, etc. Ora, como bem
nos lembra Carlos Rodrigues Brandão,
a educação pode ser atribuída por um sistema centralizado de poder, que usa
o saber de controle que-usa o saber e o controle sobre o saber como armas
que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do
trabalho, dos direitos e dos símbolos (1988, p. 10).
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O ato de educar é processual e ocorre de diversas formas, podendo ser tanto formal,
quanto informal, tangendo a ratificação/retificação de contornos culturais diversos como
identidades, ideologias e modos de vida societários; todavia, para além da coletividade, a
educação também toca na formação íntima dos sujeitos, personalizando a buscar por ser o que
se é enquanto indivíduo inserido num tempo e num espaço específico, que sente, pensa, cria,
destrói, sonha, etc. A esse respeito, Brandão atribui vários nomes para esse processo complexo
que tudo envolve e torna comum, a saber, a socialização. Para ele, é através dela que, ao
longo da vida, cada um de nós passa por etapas sucessivas de inculcação de tipos de
categorias gerais, parciais ou especializadas de saber e habilidade (1988, p. 23).
Nas tribos indígenas primitivas, os processos de realização da educação dependiam
fundamentalmente dos “pais” e das figuras coletivas que exercessem autoridade civilizatória;
contudo, especialmente com o advento das grandes cidades, tornou-se comum às sociedades
complexas a necessidade de instituições específicas que assumissem a responsabilidade por
uma educação que padronizasse o comportamento coletivo: eis, então, que surge os espaços
formais que chamamos de escola, instituição “encarregada de fornecer os padrões de experiência
cultural dos indivíduos” (Cf. FREITAS, 2006, p. 9).

Enquanto espaço formal da educação, a escola capta os padrões de conhecimento e
comportamento emersos nas relações informais cotidianas, abrangendo tudo o que é
considerado útil socialmente para definir um currículo constituído de conteúdos válidos à
comunicação universal. Na teoria, a escola apenas reproduz os comportamentos que a
sociedade define; só que como a escola se tornou uma instituição ordinária da educação, ao
menos nas sociedades ocidentais modernas, ela acaba sendo referencial de educação para as
famílias, de modo que temos uma mão dupla, em que os dois polos se influenciam: a
educação formal influencia as relações informais e vice-versa.
No âmago de todo contexto social e coletivo ocorre o processo de obtenção particular
de saber, crença e hábito de uma cultura, funcionando sobre educandos como uma situação
pedagógica que podemos chamar de enculturação. A enculturação é uma dinâmica social que
diz respeito à aprendizagem – de maneira mais ou menos intencional, e para alguns mais ou
menos conscientes – através de um contato direto do corpo, da mente e da afetividade,
considerando as afinidades formadas entre a natureza e os demais seres humanos, ou seja,
todo conhecimento/aprendizagem adquirido pelo meio em que se está inserido (Cf.
BRANDÃO, 1988, p. 23).
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Diante do que expusemos, acreditamos que não se deve transformar a educação na
única instância educativa, como também não se deve dizer que o professor é o único
indivíduo digno de ser visto como educador. Tendo em vista que a educação é um meio de
educação endoculturativo, pode-se dizer então, que ela ocorrerá sempre que houver relações
entre pessoas com intenções de ensinar e de aprender (Cf. BRANDÃO, 1988, p. 20).

2. O behaviorismo e a educação mecânica do comportamento humano
O behaviorismo diz respeito a uma corrente da psicologia que trata especialmente do
cultivo/cultura de comportamentos, como sugere a tradução em inglês para o termo behavior.
Também conhecido como comportamentalismo ou teoria comportamental, o behaviorismo
floresce com o americano John B. Watson (1878-1958), que postulava dispor o
comportamento como objeto central da psicologia, dentro das exigências científicas da
tradição cartesiana.
O ideário de Watson parte de uma compreensão mecanicista do mundo, considerando
todas as coisas como passíveis de observação e mensuração. No que tange os seres humanos,
para Watson, qualquer indivíduo pode ser treinado para ser qualquer coisa113,
independentemente de sua natureza (Cf. COLLIN et al, 2012, p. 66). Assim, ele fixa seus
estudos do comportamento na relação que o sujeito mantém com o meio ambiente onde está
inserido; contudo, pelo fato do comportamento e do meio serem amplos demais para uma
análise descritiva, surgiu a necessidade de algo mais preciso e eficaz. Assim, mais a frente, a
teoria de estímulo e resposta criada por Skinner começa a ganhar espaço entre os psicólogos
americanos radicalizando a compreensão comportamentalista de Watson.
Com trabalhos pioneiros em psicologia experimental, B. F. Skinner (1904-1990) é
considerado uma figura influente entre os behavioristas. Sua teoria ficou conhecida como
análise experimental do comportamento, cujo foco se dá no condicionamento operante da
aprendizagem comportamental e na ação do organismo sobre o meio, cujo objetivo é atenderlhe alguma necessidade, ou seja, a relação que se constitui entre uma ação e seu efeito.
Desenvolveu o ideário do comportamento operante a partir da teoria do estímulo-resposta;
nela, o estímulo operante é representado por “R” (resposta) e o estímulo reforçador por “S”
(Cf. BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1999, p. 45). O estímulo reforçador é chamado de
113

Watson assim se manifestou sobre a eficácia da educação behaviorista: “dê-me uma dúzia de crianças
saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo especificado para criá-las e eu vou garantir tomar qualquer
uma ao acaso e treiná-la para se transformar em qualquer tipo de especialista que eu selecione – advogado,
médico, artista, comerciante-chefe, e, sim, mesmo mendigo e ladrão, independentemente dos seus talentos,
inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus antepassados” (COLLIN et al, 2012, p. 69).
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reforço por ter o papel de consolidar/ratificar a ação mantendo o estímulo inicial responsável
pela ação. Quanto ao reforço, ele pode ser positivo ou negativo: quando positivo, tem o intuito
de fortalecer o comportamento; quando negativo, objetiva fortalecer a resposta que o remove.
Para além disso, Skinner avança nessa teorização ao afirmar que da mesma forma que
podemos instalar um comportamento num sujeito também podemos descondicionar uma
resposta, trabalhando no processo de eliminar um comportamento indesejado nomeando de
extinção em que anulação de um comportamento se estende através da punição. Podemos
citar dois tipos de processos punitivos: o primeiro é a punição positiva, cujo objetivo é
adicionar um estímulo aversivo no ambiente que interrompa imediatamente o comportamento
inadequado (Cf. COLLIN et al, 2012, p. 83). Isso ocorre, por exemplo, quando o filho não
quer obedecer aos pais e recebe deles uma “palmada”. O segundo é a punição negativa; sua
diferença – em relação ao primeiro processo punitivo – é que nessa forma de punir ocorre a
extinção de um estímulo reforçador como punição a um comportamento inadequado (um
exemplo disso é retirar um objeto de estima do filho por ele ter agredido o colega da escola).
O behaviorismo radical surge nos anos 40 e passou a ser concebido como um
instrumento teórico para se compreender o comportamento do homem, considerando que as
causas internas mentais para compreender ou explicar o comportamento humano deveriam ser
anuladas, já que Skinner advogava que o homem era um ser homogêneo, cujo corpo e mente
eram elementos disjuntivos do seu ser. Para Skinner, a aprendizagem é, portanto, resultado de
condicionamento operante (Cf. BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1999, p. 45), desde que o
comportamento seja premiado, reforçado, até que ele se condicione de tal modo que ao se
retirar dele o reforço, esse comportamento continue a se dispor conforme o que lhe foi
imputado previamente enquanto modus operandi. Assim, esse padrão teórico aponta para a
extinção de qualquer consideração sobre pensamentos, sentimentos, intenções subjetivas,
apenas se preocupando com causas externas à mente e passíveis a observações.

3. Humanismo e educação
No instante em que o ser humano se assume como um ser existencial ele é tensionado a
buscar saberes que lhe façam conhecer mais sobre o mundo que lhe rodeia. O conhecimento
de si é parte fundamental da vontade humana de progredir na busca pelo conhecimento que
tornam criativas – e dão sentido a – suas experiências de vida. Ultimamente, os indivíduos
vêm sendo educados para se manter preparados às diversas transformações culturais que
despontam em nossa era. Um exemplo disso são as muitas empresas oferecendo cursos
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profissionalizantes e treinamentos para aprimorar o profissional, mas que dificilmente se
preocupam com as afeições/sentimentos de quem está aprendendo e ensinando (por ser isso
visto muitas vezes como algo irrelevante). É comum a desconsideração quanto à ideia de que
educar o ser humano para ser máquina é torná-lo um sujeito que se reduz a trabalhos
repetitivos, maquinais, mecânicos, como também a alguém cujas necessidades se tornam
restritas a suas dimensões fisiológicas; no entanto, é preciso voltar a atenção para uma
educação que faça o sujeito encontrar um propósito de vida e não deixe sua condição humana
se limitar a algo estranho a sua própria subjetividade, como se o indivíduo fosse apenas um
ser que olha, obedece, aprende e (re)produz.
O ideário educativo humanista de Carl Rogers (1902-1987) era baseado nas seguintes
ideias: o foco na experiência consciente; a crença na integralidade da natureza e da conduta do
ser humano; a concentração no livre-arbítrio e na espontaneidade e no poder de criação do
indivíduo; e o estudo de tudo que possa ter relevância para a condição humana (Cf. COLLIN
et al, 2012, p. 132-137).
Para Rogers, o indivíduo humano era concebido como uma totalidade, um organismo
em pleno desenvolvimento de integração. Ele considerava fundamental se atentar aos
sentimentos e à experiência como elementos cruciais para o crescimento subjetivo humano,
considerando o sujeito como um complexo de mente e corpo, distintamente ao que concebiam
os behavioristas. Rogers defendia que em cada indivíduo havia uma construção autônoma e
interna que lhe permitia dar significado a algo e a fazer opções (Cf. ROGERS, 2010, p. 37).
Para ele, o mundo existe a partir da percepção do homem que recebe os estímulos e lhes
atribui significado. Cada sujeito constrói de forma subjetiva seus significados e assim faz suas
escolhas. A percepção da realidade e do ambiente que o sujeito ocupa é desenvolvida na
medida em que ele faz experiências. Nesse sentido, é necessário que se verta um olhar sobre o
homem como um ser de capacidades, de modo que todo aquele que busque ensinar alguém
deve prever e garantir sua a liberdade criativa de ir à procura do sentido de si. Diferentemente
do que nos lega o viés comportamentalista radical, Rogers crê que ensinar é mais difícil do
que aprender, porque o ensino exige deixar que o outro aprenda (Cf. ROGERS, 2010, p. 34) ,
o que obviamente rompe com os propósito de teorias mecanicistas como o behaviorismo.
CONCLUSÕES
No mundo contemporâneo, tudo ocorre de modo célere e é voltado para o aqui e o
agora. Ao pensarmos, pois, na educação à luz do behaviorismo e do humanismo,
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compreendemos o erro de se fazer uso da punição como forma de “educar”, já que, para nós,
punir significa promover uma ação com foco de solucionar um problema de forma rápida e
precisa, interrompendo de forma imediata um comportamento inadequado, sob a
desconsideração de que a internalização autônoma de um aprendizado é mais eficaz para
sujeitos humanos, por ser esse um ser complexo, que transcende os instintos animais que lhe
subjazem, sente e reflete o sentido de sua vida.
Não é incomum nos depararmos atualmente com cenas de pais recorrendo a palmadas
(com o intuito, por exemplo, de silenciar uma criança que chora) ou a gritos, como também
nos depararmos com pessoas que só não se dispõem a quebrar as regras de trânsito pelo medo
de serem multadas, apreendidas, enfim, punidas. Todavia, nossas afirmações aqui não
desconsideram a eficácia imediata do uso da punição, seja ela positiva ou negativa, por
compreendermos que por muitas vezes esse método tem sua importância para
equilibrar/limitar uma criança ou um adulto. Apesar de atestarmos a eficácia desses processos,
é preciso, no entanto, vertermos nossas atenções às futuras consequências de todo ato de
punição e recompensa. Precisamos entender até que ponto é possível educar indivíduos ou
grupos partindo sempre do pressuposto de que serão punidos se não agirem corretamente, ou
de que serão recompensados quando agirem corretamente.
Cremos não ser adequado que descartemos a eficácia de certos agentes punitivos na
educação, quando o foco é a convivência social, principalmente quando pensamos nas
exigências das leis e das normas existentes, enquanto princípios da harmonia social; todavia,
ao mesmo tempo que se faz necessário o uso dessas leis e normas, cremos também ser preciso
que os sujeitos entendam autonomamente as razões pelas quais devem agir corretamente, o
que nos parece distante de uma proposta de educação mediada pelos pressupostos do
behaviorismo, principalmente em sua nuance radical.
Mesmo compreendendo que em alguns momentos será inevitável não fazer o uso de
algo para que a criança entenda que precisa haver equilíbrio, é de suma importância que esses
meios não ocupem o lugar do diálogo: a criança precisa entender claramente porque está
sendo punida. Cremos, assim, que a educação não pode ter a punição ou a recompensa como
base primaz de suas estratégias formativas, até porque a base tende a desmoronar por não ter
sido implantada de forma correta. Dizendo de outro modo, faz-se necessário que os
indivíduos se atenham ao fato de que o princípio causador do problema vai continuar mesmo
quando o agente punidor (mãe, pai ou responsável, etc.) não estiver presente; sendo assim, o
método utilizado não consegue modificar de forma completa o comportamento-problema,
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mas sim a condução para uma situação onde o agente punidor não está presente. Diante disso
o sujeito entende o que não deve fazer, mas o meio do uso da punição não abre margem para
que ele aprenda – interiorizando livremente – o que deve ser feito.
Tratar o ser humano partindo da visão mecanicista do behaviorismo implica anular a sua
subjetividade, a liberdade de escolha e a capacidade de criação do mesmo, impedindo que ele
vá ao encontro de si mesmo. Uma vez que o sujeito é submetido a esse modo mecânico de
educação, se lhe é impedido uma internalização dificultando que o mesmo aja de forma
correta, independentemente do ambiente em que ele se encontre.
Cremos ser compreensível que o behaviorismo radical tenha se tornado referência para
muitos, até porque respostas e soluções rápidas são muito atrativas para uma cultura dinâmica
e acostumada ao automatismo. Ora, educar demanda tempo e tempo nos dias atuais é algo
precioso, principalmente àqueles que precisam sair cedo de casa em busca de sua subsistência
básica, dentre tantas outras variáveis que contribuem para o afrouxamento do uso prático do
diálogo como forma de educação. Assim sendo, uma vez que pensamos mecanicamente o ser
humano, não se torna possível pensar na sua construção como um ser ético, já que isso
demanda assumir o princípio da liberdade. Sendo assim, não há meios ideais de ter uma boa
educação sem ética, ela só passará a existir quando a liberdade de escolha do outro não for
anulada, uma vez que a ação correta tem que partir da moralidade do próprio sujeito formada
durante seu processo de aprendizagem, adquirida, por sua vez, pelo sentimento, pelas
intenções, pela experiência com meio etc. Essa perspectiva se alinha ao pensamento
humanista de Carl Rogers, para quem o ser humano é visto como uma totalidade (Cf. 1986, p.
76), como um organismo em processo de integração, que se constrói autonomamente, fazendo
escolhas livres.
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O “SER PROFESSOR” DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DOS
CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E FÍSICA DO IFPE
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RESUMO: Este Plano de Atividades de pesquisa insere-se no Projeto de Pesquisa A formação

de professores no IFPE e os cursos de licenciatura: um estudo sobre o processo de
implantação e as práticas curriculares, Incumbe-se essa pesquisa em buscar compreender a
concepção existente de “ser professor”, formulada pelos estudantes concluintes dos cursos de
licenciatura em Matemática e licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Pernambuco, ambas são ofertadas no campus Pesqueira, buscando
compreender os Institutos Federais como um novo lócus de Formação de Professores no
Brasil, e responder algumas questões como, “O que é ser um bom professor?”, e quais
concepções de educação o estudante formado possui. O referencial teórico metodológico
baseia-se na crítica às pedagogias da racionalidade técnica, como a pedagogia tradicional, e a
pedagogia da Escola Nova, e no ideário da epistemologia da prática. Apoiamo-nos nas
concepções da Pedagogia Histórico-Crítica. A argumentação metodológica referencia-se em
uma abordagem de pesquisa que busca perceber o processo investigatório como sua
totalidade. Optamos por uma abordagem dialética, por compreender que para dar conta da
complexidade da realidade com suas múltiplas dimensões, precisamos utilizar um método que
tenha as suas categorias de análises extraídas da própria realidade, apreendendo e
interpretando as suas relações, o seu movimento e as mudanças inerentes à sua natureza.
Como procedimento de construção do conhecimento novo, nos apoiamos na análise de
conteúdo.
Palavras–chave: pedagogia histórico-crítica, formação de professores, ser social,
epistemologia da prática.

THE “BE TEACHER” OF GRADUATE STUDENTS OF DEGREE IN
PHYSICS AND MATHEMATICS FROM IFPE
ABSTRACT: This research activity plan is in the Research Project Teacher training in IFPE
and course of teacher training: a study on the process of implementation and curriculum
practices, It's up to this research seek to understand the existing design "be teacher",
formulated by the graduating students of degree courses in Mathematics and Physics course at
the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, both are offered in
Pesqueira campus, trying to understand the federal institutes as a new locus of Teacher
Education in Brazil, answer some questions such as, " What's to be a good teacher?", and
which concepts of education the student has graduated. The methodological theoretical
framework is based on the critique of technical rationality pedagogies, such as traditional
pedagogy, and pedagogy of the New School, and epistemology of practice of ideas. We
consider the views of the Historical-Critical Pedagogy. The methodological argument
reference in a research approach that seeks to understand the investigative process as a whole.
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We opted for a dialectical approach, to understand that to account for the complexity of
reality with its multiple dimensions, we use a method that has its categories drawn from
analysis of reality itself, apprehending and interpreting their relationship, their movement and
changes inherent in their nature. As construction procedure of new knowledge, we rely on
content analysis
KEYWORDS: teacher Training, historical critical pedagogy, be social, epistemology of
practice.
INTRODUÇÃO
Os processos de formação situam-se historicamente. Na qualidade de prática social, os
processos formativos estão mediados pelas relações que os homens estabelecem entre si, para
garantir a produção e a reprodução de sua existência. A educação como fenômeno intrínseco à
existência humana tem se apresentado, nas sociedades contemporâneas, como condição
necessária à socialização dos sujeitos, bem como indispensável e reprodução do gênero
humano, com base na compreensão de que o homem, como sujeito criador de cultura, lega às
gerações futuras, todo um patrimônio material/imaterial, constituído com base nas atividades
educativas e formadoras, de caráter sistemática e intencional, desenvolvida no âmbito da
escola. Esta instituição, ao longo do desenvolvimento da humanidade, angariou para a si, a
condição de ser o espaço por excelência, aonde se trabalha com o conhecimento
sistematizado.
A condição histórica da escola remete a sua função social, para o atendimento às
necessidades sociais de seu tempo. Independentemente do nível de escolarização ou da
modalidade do ensino, a educação em qualquer momento histórico, busca responder aos
anseios do homem em particular e da sociedade em geral. Na sociedade contemporânea, em
que se percebe uma acentuada presença de contradições e conflitos sociais, os processos
educativos são eles também, produzidos nestas condições. A escola reflete, em sua estrutura e
funcionamento, as contradições sociais.
No que tange à formação de professores, as pesquisas produzidas ao longo do tempo
(GATTI, 2009) (DUARTE NETO, 2013), têm trazido essa realidade. Ao que tudo indica o
impasse da formação de professores, parece coincidir com o da condição humana em geral,
neste momento histórico. É possível perceber nessa dimensão da existência, uma contradição
insolúvel, nos marcos da sociedade atual, entre a formação necessária, destinada a atender às
demandas de universalidade do ser social e aquelas definidas como prioritárias ao
atendimento das finalidades imediatas e parciais. Devido a essa contradição, provavelmente
insolúvel nos marcos dessa estrutura societal, tem impedido ser desencadeado um processo de
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formação integral. Em decorrência, tem sido apresentado como causa desse impedimento
problemas que existem no seio dos próprios mecanismos de formação, que tem o ato
educativo como mediação para a conquista desse tipo de sujeito. Apontam-se problemas nos
métodos; nos conteúdos; na formação dos profissionais da educação, no funcionamento das
instituições escolares, e etc. Esses fatores não devem ser desconsiderados, mas também é um
equívoco tomá-los em si mesmo, deslocados das condições históricas. O fato é que, na atual
realidade, como o trabalho está dirigido à produção de valor de troca, portanto orientado para
a formação de um sujeito-em-si, a formação está parcializada. Reiteramos que o caráter de
universalidade da formação, de natureza integral, está alienado e, portanto, subordinado aos
ditames da formação para o mercado, onde a utilidade se torna o elemento fundamental de
toda a atividade humana, onde o ser social se insere e se constrói.
Assim, nos interessa investigar, com base nos processos formativos ocorridos nos
cursos de formação de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE), qual a concepção de “ser professor” que o estudante concluinte
formulou, em decorrência de seu processo de formação. Deste modo, elaboramos algumas
questões que julgamos importante, como norteadoras de nossas formulações teóricas e de
orientação à construção das estratégias de coleta de informações. Questões, como: Que
compreensão os professores têm do seu papel social? Ensinar para quê e para quem? Que
níveis de compreensão têm da realidade em suas diferentes dimensões? Que compreensão tem
o professor de si mesmo como aprendiz e ensinante? Que ideologias estão subjacentes à
formação e a prática do professor? Que anseios, que expectativas e preocupações imediatas e
particulares têm os professores com relação a sua prática – (profissão)? Que transformação os
estudantes do curso de licenciatura (matemática, física) sofrem quando saem do IFPE para
atuar como professores? Que características (perfil) tem o aluno (futuro professor) ao sair do
IFPE? Estas e outras questões, que ao longo do processo investigativo podem surgir, poderão
para ajudar a identificar as causas da crise que tem se abatido sobre a profissão docente, e a
partir do conhecimento novo produzido, contribuir no avanço da superação das questões aqui
anunciadas.

MATERIAL E MÉTODOS
O nosso referencial teórico-metodológico requer abordar o problema de pesquisa
considerando as relações sócias históricas, que favorecem os processos de produção e
reprodução da existência do ser social. Desse modo, é importante um referencial teóricoArtigos
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metodológico que perceba o processo de pesquisa como totalidade, que requeira tomar os seus
diversos aspectos em estreita relação de dependência e de determinações recíprocas. Optamos
por uma abordagem dialética, por compreender que para dar conta da complexidade da
realidade com suas múltiplas dimensões, precisamos utilizar um método que tenha as suas
categorias de análises extraídas da própria realidade, apreendendo e interpretando as suas
relações, o seu movimento e as mudanças inerentes à sua natureza (LEFEBVRE, 1979) para
que a ela retorne, em um processo de construção e reconstrução do objeto de estudo. Um
método que permita ordenar, disciplinar e sistematizar o processo de trabalho, sendo capaz de
conceber esta realidade em sua totalidade, mas que também não ignore, por outro lado,
aspectos que lhes são singulares, particulares e que favoreça relações entre aspectos de
natureza específica e geral, entre objetividade e subjetividade (FRIGOTO, 2000).
Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), especificamente
os Cursos de Licenciatura em Matemática e Física – Campus Pesqueira. Os sujeitos da
pesquisa constituem-se dos estudantes concluintes destes cursos, que tenham vivenciado ao
menos 75% da integralização do matriz curricular. No que tange ao processo de coleta de
informações esta ocorrerá a partir da elaboração e aplicação de instrumentos, tais como:
questionários, entrevistas e a realização de grupos focais. Podendo ser utilizado outros
instrumentos, na medida em que o processo de investigação sugerir.
O procedimento para o tratamento e análise dos dados, far-se-á com base na análise de
conteúdo. No interior da análise de conteúdo, usaremos o procedimento da análise temática,
levando em consideração os “pólos cronológicos” de que nos fala Bardin (1977): 1) a préanálise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados. O trabalho coletivo, com
base em reuniões sistemáticas de estudos, partir das leituras sistemáticas e orientadas da
bibliografia definida, favorecerá a discussão teórica e conceitual e propiciará a socialização
dos conhecimentos a serem construídos. Os encontros semanais ocorrerão com a finalidade de
fazer uma exposição reflexiva das leituras realizadas, em momento oportuno, apresentar as
informações coletadas, bem como proceder com o registro do conteúdo discutido, para futura
elaboração de relatórios e textos (artigos) que contemplem as análises e os resultados de
pesquisa.
Os questionários foram aplicados com os alunos concluintes do curso de Licenciatura
em Física e Licenciatura em Matemática, os alunos de ambas as licenciaturas cursaram no
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mínimo 75% da grade curricular do curso, as entrevistas foram elaboradas anteriormente as
suas aplicações, de modo semiestruturada, que foi divido em três categorias/blocos, que são
eles, o ser professor, currículo e formação, formação e prática profissional, sendo assim
através das entrevistas procurou compreender como estes estudantes foram formados, (e as
concepções que tanto eles quanto o curso possui), as entrevistas foram gravadas, e depois
transcrita para o que chamamos de unidade de informação, onde as entrevistas foram
colocadas às repostas de cada estudante sobre cada pergunta para que desse modo pudesse ser
feita as análises, análises estas que não foram ainda extremamente aprofundadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nossa Concepção de Professor
Primeiramente, o profissional da área de educação, o professor, deve ser formado
através do curso de formação inicial, esta, deve ter tantos conteúdos pedagógicos quantos
conhecimentos específicos da área, importantes esse conhecimentos específicos, pois o papel
da escola como afirma Saviani, é de socialização do saber científico sistematizado.
E o professor através destes conhecimentos científicos, fazer com que o aluno
compreenda e enriqueça seu universo simbólico e não manter a educação apenas na
observação cotidiana do aluno, o ensino deve ser a partir da realidade social do aluno, não da
sua realidade única e exclusiva, não apenas das suas observações, assim sendo papel do
professor:
a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo
produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e
compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de
transformação.
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável
pelos alunos no espaço e tempo escolares.
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o
saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem
como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 2008, p. 9).

Tomando como norte, que o papel da escola é humanização/promoção do homem, a
formação do currículo, para a formação dos professores, caberia aos cursos de formação que
estes durante a formação dos professores, provessem os conhecimentos tanto teóricos quanto
práticos para essa humanização/promoção dos seus alunos, sendo assim a formação do
professor, também seria interessante que superasse a dicotomia teoria e prática, com o
currículo do curso distribuído de forma igualitária.
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Discussões das Entrevistas
Na licenciatura em matemática quanto ao tema do ser professor, foi abordado os
seguintes aspectos, primeiramente o afeto com a profissão com relação ao Dom como
requisito para serem professores, assim como gostar da profissão e ter dedicação a esta, e
ensino do conteúdo aos alunos, que isso vem com o domínio do conteúdo tanto específico
como pedagógico.
Em relação ao Currículo e Formação, afirma que a grande é pesada porem é bem
formulada que apesar de um afirmar que não gosta das cadeiras didático-pedagógicas, sabe da
importância para a docência, e que o curso o principal ensinamento foi mostrar a necessidade
que o professor possui de ter domínio tanto do conteúdo especifico quanto do conhecimento
pedagógico, porém afirmam que o Estágio possui suas falhas, pois a realidade em que
discutem em sala de aula não se aplica na escola, e que o acreditavam que o curso seria mais
leve.
Quanto à formação e prática profissional, Afirmam que as cadeiras mais importantes
foram as da área pedagógica, pois elas servem para como saber passar o conteúdo – muito
preso ao “Como ensinar” – e elaborar suas aulas, e o estagio serviu como essa ponte para a
realidade escolar, apesar de faltar um maior contanto entre a Universidade e Escola “Acho
que falta essa ligação entre a universidade e a escola, em relação ao estagio.” (LM03), e
serviu também pra mostrar como ocorre a realidade da escola, por outro lado em como
pretende trabalhar seus conteúdos todos apontaram que iram trabalhar com a prática, e
mostrar que aquele conteúdo se aplica no seu dia a dia o “aprender a aprender”.
Quanto a Licenciatura em Física no que tange ao Ser professor, o papel fundamental é
ter domínio do conteúdo para ensinar aos alunos, assim como ter o conteúdo didático para
ensinar aos alunos “Eu acho que além de você ter o conhecimento você saber transferir
aquilo pro aluno” (LF02).
Quando abordado o aspecto de Currículo e Formação, existe uma dicotomia na opinião
um afirma que existe um excesso de cadeiras didáticas e que não seria necessária observação
da sala de aula, pois “[...] você já observou sua vida toda” (LF01), em quanto o LF02
afirmou que por estarem em um curso de Licenciatura as cadeiras pedagógicas são necessárias
mesmo que seja considerada em excesso, “[...] Por mais que achamos exagerados, elas são
necessárias” e afirmam que os cursos de formação inicial preparam para o exercício de
magistério, e que as cadeiras específicas não foram bem abordadas devido ao pouco tempo, e
determinados períodos que foram corridos.
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No que tange a Formação e Prática Profissional, a cadeira mais importante foi a de
Laboratório de prática, pois ensinou a eles como se comportar em sala de aula e elaborar as
aulas, e não repetir erros que eles reclamavam de seus professores, quanto ao processo de
ensino e aprendizagem tentar dinamizar o máximo possível já que segundo eles a Física é
uma matéria já que já sofre com o estereótipo de ser difícil e o professor chega em sala de
aula já tendo que superar esse problema, quanto ao ensino do conteúdo fala em utilizar o
máximo de experimentos e prática como modo de facilitar a aprendizagem do aluno, e que
aprenda os conceitos através da prática “[...] que na minha opinião só se aprende na
pratica.” (LF02)
CONCLUSÕES
Acreditamos que pelo os IF´s não ter uma tradição de formação de professores este
pode tomar uma via bacharelesca, com o ensino exacerbado das cadeiras ditas “específicas”
em detrimento de redução das cadeiras especificas já que os IF´s historicamente prestavam
cursos de formação profissional, e com viés muito forte tecnicista o que pode acabar por
contribuir com esse viés.
Assim como também demonstra a importância das cadeiras de Laboratório de Prática e
Estagio supervisionado este ultimo como importante momento de contanto com a realidade
escolar que apesar da dificuldade da realidade, observam uma possibilidade de um trabalho
crítico, porém por outro lado existe um grande apelo ao ensino de modo prático aliado a
pedagogia do “aprender a aprender”, onde se ver o ensino mediado excessivamente pela
prática, não a prática como um auxilio no processo de ensino e aprendizagem mas como
método fundamental, assim também como enxerga a escola como local de formação para
cidadania, para a sociedade e perde o horizonte fundamental da escola, que é a promoção do
homem através da socialização do conhecimento produzido pela a humanidade.
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RESUMO: Este artigo trata da experiência do Instituto Federal da Paraíba ao estabelecer para
si uma nova cultura educacional, por meio da adoção de recursos pedagógicos e tecnológicos
próprios da educação a distância, criando o Curso de Licenciatura em Letras, o primeiro curso
na modalidade EaD fomentado pela própria instituição sem quaisquer recursos de agências
financiadoras. Desse modo, a presente pesquisa busca apresentar o processo de implantação
desse curso no IFPB, contextualizando-o em um cenário de oferta de Licenciaturas na Rede
Federal de Educação Profissional. No que diz respeito aos aspectos metodológicos,
apropriando-se da utilização de um estudo de caso, optamos pela pesquisa de natureza
qualitativa, haja vista a sua maior compreensão da especificidade dada ao contexto do objeto
de estudo, que solicitou, além da análise documental, por meio de dispositivos legais, revisão
bibliográfica acerca das questões discutidas. Como resultados obtidos, verificou-se que o
IFPB desponta no pioneirismo quanto à criação de um modelo de institucionalização de
educação a distância e ao atendimento de uma política educacional com vistas à busca
incessante de proposição de uma formação docente de qualidade.
Palavras–chave: Curso de letras, política educacional, recursos pedagógicos e tecnológicos.

DISTANCE LEARNING SCENARIO IN THE FEDERAL INSTITUTE
OF PARAIBA
ABSTRACT: This article discusses the experience of the Federal Institute of Paraiba in
establishing a new educational culture, by the adoption of educational and technological
resources specific to distance learning, creating the Degree in Modern Languages with
emphasis in Portuguese. This is the first distance learning course fostered by the institution
without any resources from funding agencies. Thus, this study aims to present the process of
implementation of this course in the Federal Institute of Paraíba (IFPB), contextualizing it in a
scenario in which teacher training graduation courses are offered by the Federal Professional
Education Network. With regard to methodological aspects, a qualitative case study research
was carried out, as it enables a greater understanding of the context in which the research took
place. In addition to document analysis related to legal devices, literature review about the
issues discussed was also performed. As a result, it was found that the IFPB stands out in
pioneering the creation of an institutionalization model for distance learning by implementing
an educational policy which aims a continuous search for quality teacher training.
KEYWORDS: Degree in Modern Languages, educational policy, educational and
technological resources.
INTRODUÇÃO
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, concebida no seu
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nascimento, em 1909, como instrumento de política para atender às “classes desprovidas”,
atualmente é reconhecida como importante estrutura educacional de acesso às conquistas
científicas e tecnológicas.
Ofertando cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de
tecnologia e licenciaturas, pós-graduação, além das atividades de pesquisa e de extensão, a
Rede Federal chega ao ano de 2016 com 38 (trinta e oito) Institutos Federais presentes em
todos estados e com instituições que, embora não tenham aderido aos IFs, oferecem educação
profissional em todos os níveis em 02 (dois) Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET-RJ e CEFET-MG); 25 (vinte e cinco) Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades

Federais, o Colégio Pedro II e a UTFPR (BRASIL. REDE FEDERAL, 2016).
Para melhor compreender o papel dos Institutos Federais, é importante conhecer a sua
definição, a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia com vistas à oferta de
Educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba é uma dessas
instituições da Rede que oferece educação profissional em todos os níveis há décadas,
registrando uma trajetória histórica de mais de um século no cenário educacional brasileiro.
Nas últimas duas décadas, suas atividades vêm se intensificando, já que, entre as finalidades e
as características dos Institutos Federais, está “ofertar educação profissional e tecnológica, em
todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional” (BRASIL, 2008).
A ampliação da nova estrutura organizacional da Rede Federal, conforme
posicionamento de Pacheco (2011), põe os Institutos Federais em contato direto com as
demandas locais e permite que o conhecimento neles desenvolvidos se volte às necessidades
da população brasileira em áreas plurais. Em uma conjuntura estruturada para a construção de
um projeto de desenvolvimento na educação, voltado à promoção da justiça social, da
equidade e da inclusão social – conforme defende Pacheco, abrem-se espaços para a
ampliação de políticas públicas que atendam às demandas sociais pela formação em nível
superior nos limites de sua área de atuação territorial.
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Nesse contexto de atendimento às necessidades de uma política nacional de
desenvolvimento na educação, o IFPB em 2012 cria o Curso de Licenciatura em Letras a
Distância, com habilitação em Língua Portuguesa, contemplando os objetivos e finalidades
das políticas públicas educacionais vigentes, como o Plano Nacional de Educação, o Plano
Nacional de Formação de Professores e as políticas de ensino do IFPB.
A partir dessa contextualização, este artigo apresenta a experiência do Instituto Federal
da Paraíba que estabeleceu para si uma nova cultura educacional, por meio da adoção de
recursos pedagógicos e tecnológicos próprios da educação a distância, criando o Curso de
Licenciatura em Letras – o primeiro curso na modalidade EaD fomentado pela própria
instituição sem qualquer recurso de órgãos ou agências financiadoras. Além de compreender o
processo de implantação desse curso no IFPB, busca contextualizá-lo em um cenário de oferta
de Licenciaturas na Rede Federal de Educação Profissional. Para atingir o propósito
estabelecido nesta pesquisa, orientamo-nos pelos seguintes questionamentos: De que maneira
se deu o processo de institucionalização da educação a distância no IFPB?
Acreditamos na pertinência da indagação, tendo em vista que os resultados deste estudo
– oriundos de um Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Gestão em EAD,
realizada no IFPR, e de uma pesquisa da Iniciação Científica do IFPB – fornecerão elementos
histórico-sociais, bases para uma futura investigação acerca de questões problematizadoras
ligadas não somente às suas atividades fins – ensino, pesquisa e extensão – mas às atividades
meios, haja vista entendermos que a qualidade da educação pública passa também pelos bons
préstimos da gestão na educação.
No que diz respeito aos aspectos metodológicos, optamos pela pesquisa de natureza
qualitativa, haja vista a sua maior compreensão da especificidade dada ao contexto do objeto
de estudo, que solicitou, além da observação, análise documental e revisão bibliográfica
acerca das questões aqui problematizadas.

A EAD NA POLÍTICA EDUCACIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
É visão do IFPB, conforme disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional 20152019, “ser uma instituição de excelência na promoção do desenvolvimento profissional,
tecnológico e humanístico de forma ética e sustentável beneficiando a sociedade, alinhado às
regionalidades em que está inserido” (IFPB, 2015). Partindo desse princípio, dar continuidade
à sua missão, cumpre o seu papel, enquanto autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura – MEC e referência em ensino profissional no estado da Paraíba.
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No contexto dessa oferta e atendendo aos objetivos dos Institutos Federais, conforme
disposto no artigo 7º (inciso VI, item b) da Lei 11.892/2008, o IFPB pode ministrar, em nível
de educação superior, “cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de ciências e matemática, e para a educação profissional”. A autonomia da oferta de cursos é
ampliada à modalidade a distância, obedecendo, evidentemente, às legislações específicas.
Em que pese ainda o não cumprimento da instituição quanto ao percentual estabelecido
na lei, o IFPB, concebendo o Ensino Superior como instância reflexa da sociedade e do
mundo do trabalho e como um espaço de cultura e de imaginação criativa capaz de intervir na
sociedade, transformando-a em seus aspectos éticos, culturais, políticos e sociais, firma o seu
compromisso diante das demandas por ampliação das possibilidades de acesso a esse nível de
ensino. Para cumprir o seu propósito, estabeleceu, de forma institucionalizada, uma nova
cultura educacional em que adiciona aos seus recursos pedagógicos ferramentas e
procedimentos tecnológicos da Educação a Distância.
Numa conjuntura de revolução tecnológica, que perpassa os sistemas educacionais, e de
atendimento a uma política nacional de desenvolvimento na educação, contemplando políticas
públicas educacionais vigentes, como o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de
Formação de Professores, o IFPB, no ano de 2012, incorpora às suas políticas de ensino
o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, na modalidade
EaD, focado, a priori, em atender notadamente à demanda de qualificação de docentes das
redes estadual e municipal do estado da Paraíba, em exercício profissional, sem um curso de
licenciatura ou sem uma licenciatura adequada à área de formação na qual atua (PPC
LETRAS, 2012).
No seu atual planejamento institucional, o Instituto Federal da Paraíba reitera a decisão
política e estratégica de
Implantar a modalidade de Educação a distância visando à formação
daqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional por questões de
localização ou por indisponibilidade de tempo para frequentar cursos
presenciais. Dois fatores foram determinantes nessa decisão: em primeiro
lugar, a percepção e constatação de que as organizações educacionais no
mundo, e no Brasil em particular, tendem cada vez mais a ampliar a oferta
de cursos na modalidade a distância; e em segundo lugar, o conhecimento
dos altos índices de exclusão econômica e educacional no Estado da Paraíba
(PDI- 2015-2019, p. 80 e 81).
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Embora a história registre o seu surgimento no início do século XX, a modalidade a
distância somente obteve seu reconhecimento e respaldo legal no final do século por meio da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 que estabelece a possibilidade de
uso orgânico da modalidade de educação a distância em todos os níveis e modalidades de
ensino. Passados dois anos da promulgação da LDB e regulamentando o artigo 80 da LDB,
surge o Decreto nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998, que conceitua, em seu artigo 1º, a
educação a distância como “uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem (sic),
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados
pelos diversos meios de comunicação”.
Ainda em se tratando de regulação do artigo 80 da Lei nº 9394/96, o Decreto
5.622/2005, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, amplia o conceito de educação a distância:
Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Acompanhando o percurso histórico da Legislação de Educação a Distância, registramse ainda os seguintes dispositivos legais: o Decreto Federal Nº 5773/06, de 09 de maio de
2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de
instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema
federal de ensino; e o Decreto Federal Nº 6303/07, de 12 de dezembro de 2007, que altera
dispositivos dos Decretos nos 5.622/2005 e o 5.773/2006.
Recentemente, ao estabelecer Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de
Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância, a Resolução Nº 1, de
11 de março de 2016, ampliou ainda mais a concepção dessa modalidade em relação à
apresentada em Decreto anterior:
Art. 2º Para os fins desta Resolução, a educação a distância é caracterizada
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos
processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas
de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo
que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e
complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, o local e
o global, a subjetividade e a participação democrática nos processos de
ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da
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educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades
educativas em lugares e/ou tempos diversos.

Tal dispositivo, conforme expresso em seu artigo 1º, constitui base para as políticas e
processos de avaliação e de regulação dos cursos e das Instituições de Educação Superior no
âmbito dos sistemas de educação114.
OS RASTROS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
Em meio a esses dispositivos legais apontados, verifica-se o processo gradual de
institucionalização da EaD no IFPB, que já, no ano de 2005, faz menção a Políticas e Práticas
de Educação a Distância no seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Além disso,
Cavalcanti e Castro (2013), analisando os documentos oficiais de planejamento do IFPB,
mapeiam indícios da sistematização da modalidade a distância no Instituto. Por meio da
pesquisa, constatam-se referências acerca da educação a distância nos seguintes documentos
oficiais: Regimento Geral (2010), Plano de Desenvolvimento Institucional (2010-2014),
Termo de metas e compromissos MEC/IFPB (2011) e relatórios de Gestão (2010-2013).
As primeiras ações no que tange à inserção da modalidade a distância no IFPB foram
concretizadas no ano de 2009, quando a instituição foi contemplada no Edital CAPES/UAB
15/2009 – Fomento ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos cursos de
Graduação – TICs. Essa Chamada Pública possibilitou às áreas de Letras e de Administração,
entre outras ações, a integração da modalidade presencial à distância, para desenvolvimento
de ações relacionadas aos 20% da carga horária a distância possíveis de serem executados nos
cursos presenciais, conforme Portaria do MEC nº 2.253/2001, mediante a qual a EAD já se
faz presente nos chamados cursos presenciais, tendo em vista que esse documento assinala a
possibilidade de o percentual (da carga horária total dos cursos superiores presenciais) acima
citado poder ser ministrado via ferramentas de Educação a distância. Mudanças ainda mais
significativas para a consolidação da EAD no Brasil vieram após essa regulamentação, por
meio da Portaria MEC 4059, de 10 de novembro de 2004, que constitui um contributo para o
incentivo à criação de cursos totalmente a distância no Brasil, conforme assinala Nass (2012,
p. 30), e ainda o Decreto 5.622/2005, que regulamentou o Artigo 80 da LDB,
institucionalizando a política nacional de educação a distância no Brasil.

114

Outros Atos Normativos, Pareceres, Súmulas e Resoluções que tratam da Educação a Distância podem ser
consultados no Portal do MEC, disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atosnormativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12928. Acesso em: 04 ago. 2016.
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Graças à execução do Programa TICs no IFPB, foi possível que os docentes
envolvidos nos projetos utilizassem as ferramentas tecnológicas no ensino de graduação, e
estendessem, consequentemente, o conhecimento advindo dessa utilização aos cursos da
modalidade a distância que já se vislumbravam no âmbito institucional, a exemplo do Curso
de Licenciatura em Letras.
Na época, quando o Instituto já ampliava o seu quadro de gestão para atender a EaD,
com a criação da Diretoria de Educação a Distância e Projetos Especiais, a instituição já
inovava as práticas pedagógicas dos componentes curriculares da área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, com vistas a integrar o processo de ensino e aprendizagem no
qual envolvia os novos suportes pedagógicos e tecnológicos. Ademais, com a experiência na
produção de materiais de aprendizagem e integração com o Moodle oriunda do Programa
TICs, o IFPB proveu um quadro de docentes qualificados para o uso de novas tecnologias de
informação e comunicação nas suas práticas de ensino.
O cenário descrito culmina exatamente com a criação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, que tem plena autonomia para criar os cursos, em diferentes
níveis e modalidades de ensino, conforme dispõe o artigo 2o da Lei nº. 11.892/2008. Dessa
forma, inicia-se a história do envolvimento do IFPB com a EaD, instituindo o primeiro curso
superior nessa modalidade, que, diferente de outras instituições que ofertam os cursos por
meio do sistema Universidade Aberta do Brasil, inaugura a modalidade de forma
institucionalizada com o Curso de Licenciatura em Letras.
Concomitantemente à abertura do Curso de Letras no ano de 2012, a instituição
submete propostas às Chamadas Públicas do Sistema Rede e-Tec Brasil, com a oferta do
curso Técnico de Segurança do Trabalho, e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, com o
Programa Nacional de Administração Pública – PNAP/MEC/UAB/IFPB. O PNAP favoreceu
a criação do curso de Bacharelado em Administração Pública e a Especialização em Gestão
Pública.
Em tempos de iniciativas de ampliação nessa modalidade, seguindo a expansão via
EaD, em 2013, o IFPB adere a outra chamada ao Programa ETEC/MEC/IFPB, o
Profuncionários, curso Técnico em Secretaria Escolar. Em 2014, soma-se mais um curso
ofertado pelo IFPB - Campus Cajazeiras, Curso superior de Licenciatura em Computação e
Informática. Há de se destacar que no ano de 2015 a educação a distância no IFPB foi
ampliada para outros Polos, consequentemente, a sua expansão atinge outras cidades
paraibanas.
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Com essa ampliação da modalidade, o IFPB foi contemplado, no ano de 2013, com o
Programa Anual de Capacitação Continuada – PACC/CAPES, cujo propósito era subsidiar a
capacitação dos quadros institucionais para a atuação acadêmica, pedagógica, tecnológica,
multidisciplinar e administrativa dos que atuavam na modalidade a distância. Da época até
hoje, os cursos de capacitação ofertados pelo Instituto só vêm favorecendo o quadro docente e
a equipe do Curso de Letras e dos demais em EaD com uma formação que valida novas
formas de ensinar e aprender no âmbito de uma educação de qualidade.
CONCLUSÕES
A partir dessa pesquisa, percebemos que a política de educação a distância do IFPB vem
se fortalecendo desde 2012, quando foi implementado o Curso de Licenciatura em Letras em
um modelo diferente do que se oferta por outras instituições.
Nessa perspectiva de fortalecimento, visando à consecução dos princípios educacionais
estabelecidos, em sua Missão Institucional, o IFPB apresenta, entre os objetivos de suas
políticas de ensino e respectivas estratégias de ação, o mister de ampliar a oferta de vagas em
todas as modalidades e níveis no IFPB.
O presente estudo, assim, possibilitou, além de conhecer o processo de
institucionalização da educação a distância no IFPB, bem como de que forma se deu
implantação do curso de Letras nessa instituição, verificar que a política educacional do IFPB
apresenta uma proposta de educação vinculada a um "Projeto Democrático" (PACHECO,
2011), no sentido de ultrapassar barreiras espaciais que obstaculizem o conhecimento.
Por fim, a pesquisa fornece um conhecimento basilar para futuras investigações acerca
de acertos e correções desse processo de implementação das políticas de formação de
professores, notadamente no que tange ao curso de Licenciatura em Letras que ainda se
encontra em processo de construção de sua identidade no Instituto Federal da Paraíba.
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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DA
SITUAÇÃO LABORAL DE SERVIDORES E SERVIDORAS DO IFAL
Danielly Spósito Pessoa de Melo, Alana Ananias da Silva, Larissa Campos Nascimento,
Layane Victoria Ananias da Silva, Paula Geovana Gomes da Silva.
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – daniellyifal@gmail.com

Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar reflexões que estão sendo construídas acerca das
relações de gênero no âmbito do IFAL. Ou seja, reflete sobre a construção, no âmbito laboral, da
igualdade de oportunidades entre servidores e servidoras lotados/as na Reitoria do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL). Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem
como marco teórico-metodológico a perspectiva feminista de gênero e as produções de sentido, que
nos possibilita analisar os sentidos construídos para os conceitos – de gênero e de políticas de
igualdade de oportunidades no âmbito laboral – nos documentos e referências levantadas, assim como
refletir criticamente acerca da situação laboral dos servidores e servidoras da Reitoria do IFAL. O
desenho metodológico abarca: a) levantamento bibliográfico sobre gênero e igualdade de
oportunidades no âmbito laboral; b) identificação de documentos políticos de domínio público; e, c)
construir diagnóstico da situação laboral de servidores e servidoras da Reitoria IFAL. O interesse pelo
seu desenvolvimento se dá em razão de compreender que, embora nossa sociedade tenha avançado em
matéria de políticas públicas na área de gênero, ainda é visível que ela não oferece as mesmas
oportunidades para homens e mulheres em vários âmbitos, dentre eles os espaços educacionais.
Palavras chave: políticas de igualdade, gênero, educação, mulheres no âmbito laboral.

INTRODUÇÃO

Simone de Beauvoir (1949), afirmou em sua obra “O segundo sexo”, que não se nasce
mulher, se torna mulher. A assertiva planteada por Beauvoir manifesta uma realidade de toda
humanidade, independente de período histórico, cultura, religiosidade etc. Desde a
perspectiva da teoria feminista afirma- se que por mais que a ciência, a tecnologia e a
sociedade tenham avançado, as bases materiais e simbólicas permanecem assentadas em
princípios excludentes que não apenas refletem a categoria gênero, se não que também
ajuízam marcadores como

raça/etnia, religiosidade e classe social (YOUNG, 2000;

SAFFIOTI, 2001; SAFFIOTI, 2003; SCOTT, 2003). Portanto, é legítimo afirmar que a
sociedade reproduz – incessantemente – em seus pilares, relações assimétricas entre homens e
mulheres, que incidem nos vários âmbitos.
Em primeiro lugar é importante considerar que ainda que as mulheres tenham aportado
amplamente no desenvolvimento da sociedade, seu protagonismo foi invisibilizado e
colocado a margem dos grandes acontecimentos da história, e é com base em um “discurso
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hipertrofiado” que se produz uma compreensão hegemônica de que os homens são ponto de
referência e são as suas contribuições que explicam a evolução da humanidade.
Essa fronteira androcêntrica perdurou por séculos, porém as vozes que foram
silenciadas, as mulheres importantes que não foram reconhecidas em nossa história etc.,
começaram a ter ressonância e visibilidade através do feminismo.
O movimento feminista constituiu-se como um avanço político, teórico e social que
inicialmente potencializou o questionamento dos papéis tradicionais “que constituem”
homens e mulheres, e, posteriormente, visibilizou o protagonismo das mulheres e suas
contribuições frente a uma cultura e ciência predominantemente androcêntrica.
Para o feminismo as instituições sociais não estão apartadas da estrutura patriarcal de
poder. Ademais, as instituições sociais não estão alheias ao processo de “contaminação”
promovido pelas estruturas patriarcais. O movimento de transformação se dá dentro das
estruturas patriarcais de poder pois nada se dá ou dará fora delas (SAFFIOTTI, 2003).
Sendo assim, é apropriado que reflitamos acerca do convite que Foucault nos faz ao
sugerir que possamos submergir nos processos mais remotos e compreender como caímos em
nossas armadilhas históricas (DREYFUS; RABINOW, 1995).
Nesse processo, o protagonismo do movimento feminista tem sido importante para
evidenciar e apontar alternativas políticas para a promoção da igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres. No entanto, vale salientar que embora a igualdade de oportunidades
no âmbito laboral seja um princípio jurídico reconhecido internacionalmente, ainda há grande
resistência em materializar políticas públicas que garantam tais ações afirmativas.
Sendo assim, compreendemos a igualdade de oportunidades no âmbito laboral como
ações afirmativas que objetivam construir um conjunto de políticas públicas com vistas a
“corrigir” os efeitos da discriminação reproduzida e legitimada no passado e concretizar o
“ideal” da igualdade de acesso e oportunidades (BARBOSA, 2001).
Em terceiro lugar, é necessário considerar que as mudanças recentes no contexto de
políticas de igualdade promoveram importantes transformações, porém, em se tratando de
políticas públicas de igualdade de oportunidades, muitas pesquisas têm evidenciado que ainda
há muito por superar. Dentre a longa lista, citamos alguns aspectos que se tornam importante
destacar: a) as condições de acesso, presença e permanência das mulheres no trabalho são
diferenciadas, tendo em vista a persistência de princípios de que é mais “rentável” contratar
uma força masculina ao contrário da feminina (a licença maternidade e os cuidados com a
família são levantados no momento de análise de currículos etc.); b) a diferença salarial é
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tema “polêmico”, pois retrata a realidade brasileira onde as mulheres, mesmo com alta taxa de
escolarização, recebem cerca de 30% a menos que os homens (BID, 2009); c) a sexualização
das ocupações (do cuidado e da produção) que está relacionada com as diferenças salarias
entre as profissões e o reconhecimento social (BRUSCHINI, 1995); d) os diferentes índices
entre mulheres e homens quando se trata de desemprego e precariedade no trabalho é um
fenômeno mundial e preocupante por tratar-se também de questões vinculadas com a saúde
(DIEESE, 2014); e) a conciliação da vida laboral que ainda é compreendida como questão do
“mundo feminino” (LOW, 2013); f) a dupla e tripla jornada de trabalho que atinge fortemente
as mulheres; g) a escassa presença das mulheres nos espaços de decisão, de direção, na
política etc. (BRASIL, 2013).
Por último, compreendendo gênero como um recurso intelectual e analítico importante
capaz de combater os discursos deterministas, e, também como elemento constitutivo das
relações sociais e das formas primárias de estabelecer relações de poder (SCOTT, 2003) fazse necessário institucionalizar políticas de promoção da igualdade de oportunidades.
Frente a essa perspectiva, sabemos que cada vez mais pesquisadoras e pesquisadores
do feminismo e da área de genero têm identificado a necessidade das instituições públicas e
privadas oferecerem espaços de diálogos e políticas institucionais na área de conciliação
laboral e igualdade de oportunidades entre as/os profissionais.
A iniciativa de fazer análises de gênero, refletir, propor, construir e implementar
instrumentos e metodologias é uma característica importante em uma instituição pública. Ou
seja, aderir a um princípio de igualdade, delegar pessoas para formular, implementar e avaliar
políticas e promover sensibilizações desfocadas da realidade não é suficiente para enfrentar as
desigualdades.
Produzir diagnósticos, conhecimentos específicos e transversalizar o princípio da
igualdade e os temas de gênero a partir de distintas experiências históricas e institucionais, e,
evidentemente ter a competência e capacidade de implementar essas mudanças é primordial.
Trata-se, sobretudo, de compreender e promover relações de poder horizontais,
transformar a realidade, mudar concepções e estruturas (concretas e simbólicas) complexas e
arraigadas com o objetivo de refletir sobre a cultura institucional e seus procedimentos,
formas de organização do trabalho, da vida privada e da vida pública, que possibilitem –
minimamente – iniciar processos de romper com a desvalorização, subordinação e
secundarização da mulher no mundo do trabalho e na sociedade.
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Nesse sentido, a pesquisa se propõe a problematizar e analisar como se constrói, no
âmbito laboral, a igualdade de oportunidades entre os/as servidores/as da Reitoria do IFAL,
considerando que a promoção de políticas de igualdade se dá também ao enfrentar as
dificuldades adicionais advindas da “condição” de gênero.

METODOLOGIA

Considerando a pesquisa uma atividade intrínseca do fazer científico, “que alimenta a
atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo” (MINAYO, 2010, p. 16).
Pretende-se, através dessa pesquisa, apresentar contribuições para a organização de base do
IFAL, assim como possibilitar um espaço de formação em áreas e temas relacionados ao
campo da política pública na interface com a educação, administração pública e as questões
de gênero.
Para isso opta-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa que envolve algumas
estratégias metodológicas que se complementam no sentido de responder ao seu objetivo. A
opção pelo método qualitativo está “associada aos objetivos da investigação, passando a
alinhar-se a uma postura epistemológica específica” (SPINK 1999, p. 49), com vistas a
contribuir com/na construção de um conhecimento que busca questionar e superar a noção
tradicional de dualidade: objeto x sujeito, qualitativo x quantitativo, individuo x sociedade,
realismo x idealismo etc.
Nesse sentido, a perspectiva feminista de gênero e as práticas discursivas e produções
de sentido oferece ferramentas teórico-metodológicas que possibilitam pensar e relacionar a
ciência como uma construção social. Assim, “concebemos a pesquisa científica como uma
prática reflexiva e crítica, mas também uma prática social” (SPINK, 1999, p. 43).
Dito isso, a referida pesquisa está diante a possibilidade de construção de uma ciência
que não é, naturalmente, neutra, objetiva, universal. Tendo em vista que as pessoas que
protagonizam a investigação atuam e compartilham valores, crenças, discursos etc. permite
afirmar que o fazer ciência deve considerar as relações de poder que permeiam o processo de
construção do conhecimento, questionar a noção de verdade absoluta e fazer uma crítica à
própria ciência (SPINK, 1999; LOW, 2013).
O desenho metodológico está fundado nos seguintes eixos: a) levantamento
bibliográfico; b) identificação de documentos de domínio público e c) diagnóstico da situação
laboral de servidores e servidoras da Reitoria/IFAL.
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Acerca do levantamento bibliográfico sobre gênero e políticas de igualdade de
oportunidades no âmbito laboral buscou-se identificar o que há de conhecimento produzido e
publicado sobre o tema de estudo e como esse material ajuda a (re)pensar e construir questões
e possibilidades de respostas (MARCONI; LAKATOS, 2003). A partir do uso dos descritores
“gênero”, “mulheres no âmbito laboral”, “igualdade de oportunidades”, considerou-se as
publicações referentes ao período de 2013 – 2015, em dois sites de importante relevância
acadêmica/política no país, o Portal da CAPES e a Biblioteca do Scielo.
No processo de identificação de documentos políticos de domínio público entende-se
que os documentos são importantes dispositivos de análise de políticas públicas e constituem
um conjunto diverso de dados que poderá agregar relatórios de governo, programas, planos,
textos de jornais etc. (ARAÚJO JUNIOR, 2000). Para isso realizou-se pesquisa documental
na perspectiva de reunir os principais documentos que fazem referência ao processo de
enfrentamento das desigualdades de gênero no âmbito laboral.
Para construir o diagnóstico da situação laboral de servidores e servidoras da
Reitoria/IFAL identificou-se, inicialmente, os âmbitos específicos da atuação de diferentes
sujeitos e por isso está construído a partir de duas ações distintas e complementares. A
primeira delas refere-se a identificação de ações promotoras da igualdade de oportunidades
por setores estratégicos da Reitoria, onde será levantar informações sobre cultura
organizacional, estrutura e gestão organizativa, relações laborais, comunicação e imagem
corporativa, formação continuada, plano de carreiras etc. Nesse processo espera-se identificar
a existência, ou ausência, de iniciativas institucionais que sugere promoção de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no âmbito laboral.
A segunda ação está baseada na importância de conhecer a realidade, ou seja, trata-se
de levantar o perfil dos servidores e das servidoras da Reitoria/IFAL. Para isso contou-se com
apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e demais setores a ela vinculada que permitiu
traçar um perfil, inicial, dos servidores e servidoras que estão lotados/as e/ou cedidos/as à
Reitoria. As informações foram produzidas a partir do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos (SIAPE) baseando-se nos seguintes elementos: sexo, idade, tempo de
exercício, órgão de origem/lotação, regime jurídico, profissão, jornada de trabalho, formação
profissional, tipo de funções e/ou direções assumidas, licenças concedidas (mandato eletivo
e/ou sindical), salário, conciliação da vida laboral, familiar e pessoal, motivações para
licenças e/ou ausências etc.
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Espera-se que através de tais informações possamos identificar elementos que, quiçá,
possam favorecer e/ou desafiar a igualdade de oportunidades entre servidores e servidoras da
Reitoria/IFAL.

DISCUSSÃO

Ainda que a pesquisa esteja em processo de análise dos dados e finalização, a partir da
pesquisa bibliográfica, foi possível visualizar e analisar o que foi produzido academicamente
acerca do tema.
Inicialmente observa-se a existência de escassas publicações no que se relaciona com
mulheres no âmbito laboral ou políticas de igualdade. Identificou-se 202 artigos, e, após
filtragem apenas 08 (oito) artigos no idioma português, verdadeiramente, pautam tais
questões.
O debate sobre mulheres no âmbito laboral ou políticas de igualdade surge como
demanda de movimentos sociais e feminista, orientando-se para o desenvolvimento de
políticas de equidade e a importância em dar visibilidade aos marcos normativos no âmbito
nacional e internacional.
No que se refere ao tema de gênero identificou-se 14.845 artigos. Com um número
significativo de material a ser trabalhado optou-se por seguir adiante com a análise
documental, e, posteriormente retornar para finalizar a análise dos artigos que
verdadeiramente trata do tema.
No entanto, um rápido olhar analítico observa-se que, em alguns casos, autores e
autoras realizam recortes específicos e complementares que contribuem para um olhar mais
complexo da realidade das mulheres e permitem pluralizar, como por exemplo: geração,
raça/etnia, classe, orientação sexual e outras especificidades.
Atualmente a equipe de pesquisa está em processo de análise dos dados que podem dar
visibilidade a realidade dos/as servidores/as da Reitoria/IFAL. Portanto, torna-se possível
pontuar algumas observações iniciais.
No âmbito da Reitoria/IFAL observa-se que o número de homens e mulheres é
equivalente, são 154 servidores (52%) e 144 servidoras (48%).
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Gráfico 1: Situação de servidores e servidoras relacionada com FG, CD ou FUC (cargos de confiança)

Embora visualize-se que 48% do quadro funcional da Reitoria/IFAL esteja ocupado
por mulheres, as mulheres somam 45% das pessoas que ocupam cargos de confiança e dentre
elas apenas 41% estão atualmente ocupando as melhores remunerações.

Gráfico 2: Situação de servidores e servidoras relacionada com Tipo
de FG e CD(cargos de confiança)

Segundo pesquisas as mulheres recebem aproximadamente 30% menos que os homens
para desempenhar as mesmas funções. Embora no serviço público servidoras e servidores
possuam as mesmas oportunidades, visualizou-se que entre as pessoas que ocupam cargos de
confiança (FG, FUC ou CD) há diferenças salariais. Dos 59 homens que ocupam cargos de
confiança, 25% deles possuem renda acima de R$ 13.000,00. Enquanto isso, das 48 mulheres,
apenas 15% delas possuem tal renda.

Gráfico 4: Servidoras com renda acima de R$ 13.000,00
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Gráfico 5: Servidores com renda acima de R$ 13.000,00

Tratando-se de um projeto que envolve análises complexas, a participação e
disponibilidade da instituição etc. os dados produzidos inicialmente contribuem como um
disparador que fomenta a necessidade de novas caminhadas e buscas. No momento, a equipe,
encontra-se analisando cuidadosamente os dados.
Quiçá, a construção dessa pesquisa possibilite apontar caminhos para fortalecimento
e aperfeiçoamento de práticas de promoção da igualdade de oportunidades entre servidores e
servidoras, assim como possa constituir-se como iniciativa inovadora no trato de políticas de
igualdades de oportunidades entre homens e mulheres no serviço público, em especial, nos
Institutos Federais do país.

CONCLUSÕES

Para que a igualdade formal seja convertida em igualdade real é fundamental o
desenvolvimento de políticas públicas amplas e setorizadas, que desenvolvam recursos
políticos/jurídicos e medidas que auxiliem no incremento da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres nos espaços educacionais.
Sendo assim, estima-se que a proposta de pesquisa repercuta positivamente na
estrutura organizacional da instituição – de forma interna inicialmente, e, no externo, ou seja,
com o alunado, posteriormente – pois possibilita o início de diálogos sobre as possibilidades
da conciliação da vida familiar e laboral dos servidores e servidoras da instituição.
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RESUMO: O presente artigo pretende demonstrar a importância da integração entre a
formação profissional técnica e o ensino propedêutico a partir da análise dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados (PPCs), oferecidos no Instituto Federal de
Rondônia Campus Porto Velho Calama. O objetivo do trabalho é investigar as características
do currículo desenvolvido no Campus através da análise dos PPCs, e, a partir dessa análise,
investigar se esses documentos contemplam os objetivos institucionais. Foi possível verificar
que os projetos atendem às demandas legais, e possuem em suas justificativas e objetivos
forte influência para desenvolvimento do currículo técnico, ficando a base comum em
segundo plano. Apesar dos documentos indicarem a importância de integração entre os
currículos percebe-se que a matriz curricular não tem favorecido essa integração e por essa
razão pode-se afirmar que os projetos pedagógicos implantados atendem parcialmente aos
objetivos institucionais.
Palavras–chave: Base comum. Ensino Técnico. Educação Profissional.

THE CURRICULUM DEVELOPED IN IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA:
AN ANALYSIS OF PPCS CURSE TECHNICAL INTEGRATED
ABSTRACT: This article aims to demonstrate the importance of integration between
technical training and preparatory education from the analysis of the pedagogical projects of
the courses Integrated Technical (PPCs), offered at the Federal Institute of Rondônia Porto
Velho Campus Calama. The objective is investigate the characteristics of the curriculum
developed at the Campus through the analysis of PPCs, and this analysis, investigate whether
these documents include institutional goals. It was possible to verify that the projects meet the
legal demands, and have in their justifications and objectives strong influence on the
development of technical curriculum, leaving the common ground in the background. Despite
the documents indicating the importance of integration between the curricula, one realizes that
the curriculum has not favored this integration and therefore can be claim, that
implementation of educational projects partially meet institutional goals.
Keywords: Common Base. Technical education. Professional education
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INTRODUÇÃO
No decorrer da história da Educação até o século XIX é possível verificar que foram
propostas e implementadas diferentes concepções para o currículo, com forte influência de
teorias de justiça social, contribuições filosóficas, sociológicas e antropológicas, além das
questões relacionadas às teorias de ensino-aprendizagem, todavia, eram inexistentes propostas
sistemáticas de experiências de ensino uma vez que prevalecia a educação propedêutica
voltada para as elites e sua formação como dirigentes.
Segundo Pamplona (2010) essa análise histórica ressalta que a educação brasileira
seguia no sentido de atender claramente às elites políticas e ao trabalho intelectual, deixando o
trabalho manual em segundo plano, e este sendo destinado aos ex-escravos e aos pobres e
abandonados, enquanto que o trabalho intelectual era reservado aos homens livres. O autor
afirma ainda que a dualidade na educação brasileira decorre desse contexto histórico de
dualidade social, acentuada no Brasil Império, por vir apoiada em aspectos legais que
garantiam a manutenção de direitos para os oriundos das classes mais altas, impedindo a livre
ascensão social das classes menos favorecidas economicamente, mantendo a educação
propedêutica e a profissional em duas vias separadas, caracterizando a forte discriminação que
o Estado assumia através de seus aparelhos.
Nesse contexto, Schubert (1986, apud BRASIL, 1997.) afirma que o currículo, nos
anos anteriores a 1900, enfatizava valores baseados nas tradições históricas do ocidente,
sendo que, no tocante à educação dos menos favorecidos, o currículo era centrado
basicamente no desenvolvimento de habilidades profissionais com sistemas de aprendizado
por artesãos com treinamento domiciliar.
No século XX emerge a preocupação em preparar operários para o exercício
profissional, é a partir de 1909 que o Estado brasileiro assume a educação profissional e cria
19 escolas de artes e ofícios em diferentes unidades da federação, sendo essas, as precursoras
das escolas técnicas estaduais e federais. Ainda assim, contextualizadas em um período em
que o desenvolvimento industrial praticamente inexistia, essas escolas tinham a finalidade
moral de repressão: educar pelo trabalho, os órfãos, pobres, e desvalidos da sorte, retirando-os
das ruas, caracterizando-se como política pública moralizadora da formação do caráter pelo
trabalho. (KUENZER, 2007)
Foi a partir de 2008, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, que a educação profissional, em termos universais, e no Brasil em particular,
buscou inverter os conceitos inicialmente propostos para essa modalidade de educação,
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ressaltando sua importância como elemento estratégico para a construção da cidadania e para
uma melhor inserção de jovens e trabalhadores na sociedade contemporânea, plena de grandes
transformações e marcadamente tecnológica.
Segundo seu PDI (2014-2018), em suas atividades, o IFRO valorizará o compromisso
ético com responsabilidade social, o respeito à diversidade, à transparência, à excelência e à
determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e
humanismo, com liberdade de expressão e atos consonantes com os preceitos da ética pessoal
e profissional, com os sentimentos de solidariedade, com a cultura da inovação e com os
ideais de sustentabilidade social e ambiental.
Assim, este trabalho possui como objetivos, investigar as características do currículo
desenvolvido nos cursos técnicos integrados oferecidos pelo Campus Porto Velho Calama
através da análise dos Projetos Pedagógico dos Cursos - PPCs e, a partir dessa análise,
investigar se esses documentos contemplam os objetivos institucionais. Para isso será
realizada uma contextualização histórica sobre as principais políticas relacionadas à educação
profissional e tecnológica e uma breve discussão sobre a evolução do currículo na educação
brasileira, situando o Campus Porto Velho Calama nesse contexto de evolução para
finalmente, apresentar os resultados encontrados a partir da análise do conteúdo dos PPCs.
História, legislação e currículo em EPCT
Embora a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tenha sido instituída
pela Lei N° Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede profissional,
científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, agrotécnicas e CEFETs, trata-se de
uma rede centenária de educação, que teve origem através do Decreto 7.566, de 23 de
setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, que criou 19 escolas de Aprendizes
Artífices, que atendia preferencialmente as pessoas que são consideradas de baixa renda.
No tocante ao Campus Porto Velho Calama, objeto de nosso estudo, sua história
remonta à Lei nº. 8.670, de 30/06/93 que criou a Escola Técnica Federal de Porto Velho,
porém não foi implantada. A Escola Técnica Federal de Rondônia foi criada através da Lei nº.
11.534, de 25/10/07, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena.
Atualmente o Campus Calama oferta os seguintes cursos: Técnico em Edificações
Integrado e Subsequente ao Ensino Médio; Técnico em Eletrotécnica Integrado e Subsequente
ao Ensino Médio; Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Química
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Integrado ao Ensino Médio; Licenciatura em Física e Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
Para se construir um currículo primeiramente é preciso fazer um levantamento de para
quê, para quem e qual o conteúdo e método a serem utilizados considerando os aspectos
instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em que o
currículo deve considerar os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana
visando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
De acordo com Sacristán (1999) o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade
exterior à escola e à educação; o elo entre o conhecimento e cultura herdados e a
aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível,
dadas determinadas condições. Embora tenham sido realizadas inúmeras reformas na busca de
estabelecer como o currículo deveria ser organizado e implementado, tradicionalmente o
currículo era desenvolvido em áreas específicas e dividido em disciplinas. Nesse processo os
professores assumiam uma participação passiva, atuando apenas como implementadores do
currículo que havia sido previamente determinado por especialistas. Os conteúdos e as
metodologias empregadas no ensino representavam e possuíam uma visão unilateral que
atendia aos interesses da classe dominante.
Em 1971, a LDB transforma de maneira compulsória, todo currículo do segundo grau
em técnico-profissional, nesse contexto histórico um novo paradigma se estabelece: formar
técnicos sob o regime da urgência. Nesse tempo, as Escolas Técnicas Federais aumentam
expressivamente o número de matrículas e implantam novos cursos técnicos.
A compreensão dos diferentes momentos históricos que marcam os estudos e o
desenvolvimento do currículo como um campo de trabalho no cenário educacional é condição
necessária para se entender a realidade escolar. O histórico dualismo na história da educação
brasileira perdurou até meados do séc. XX, quando a educação profissional passou a ocupar
papel fundamental no campo das mediações das práticas educativas no sentido de atender as
exigências do capitalismo.
Esse histórico do ensino técnico profissional no país evidencia a dificuldade encontrada
na tentativa de fazer com que o ensino técnico fosse incorporado à educação básica,
fortalecendo a divisão entre a educação básica e o ensino técnico profissional. No fim da
década de 90, mais precisamente 1996, teve início a reforma do ensino médio e técnico, com a
criação da nova Lei de Diretrizes e Bases para o ensino médio e profissionalizante. Conforme
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o parecer, em 1996 o Decreto Lei 2.208/97, regulamentou e tornou a educação profissional
uma modalidade desvinculada do ensino médio regular e independente, formalizando a
divisão entre ensino regular e profissionalizante.
A proposta de reestruturação do ensino médio vem ao encontro dessas mudanças,
salientando o desafio de romper a divisão entre educação básica e profissional, uma vez que
se tenha “[...] um ensino médio de qualidade para todos e no qual a articulação com a
educação profissional técnica de nível médio constitui uma das possibilidades de garantir o
direito à educação e ao trabalho qualificado” (BRASIL, 2008).
Atualmente a educação profissional no Brasil é consensualmente entendida pela
sociedade como importante para o desenvolvimento da nação, embora ainda existam
divergências e tensões quando se trata de seus objetivos e metas. Abordar sobre o
desenvolvimento da educação profissional no Brasil favorece a elucidação da configuração
histórica dessa modalidade de ensino, demonstrando seus enfrentamentos e limitações,
todavia, é inegável que os embates já travados foram e estão sendo válidos na busca de
superar alguns cenários e caminhar rumo a novas e promissoras reflexões no desenvolver da
história.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata se de uma pesquisa qualitativa cuja metodologia utilizada no desenvolvimento
recorreu à pesquisa bibliográfica que tem como finalidade a fundamentação teórica das
questões de estudo com base em material já publicado, por meio de levantamento de dados
através de pesquisas de livros e artigos, assim como materiais disponíveis na internet. A
coleta de dados também ocorreu através da análise documental dos PPCs dos cursos técnicos
integrados em Informática, Eletrotécnica, Química e Edificações. Buscou-se nesta
investigação verificar as características do currículo dos cursos, no tocante à integração entre
o ensino propedêutico e o ensino técnico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após conceituarmos as principais teorias sobre o currículo iremos apresentar e discutir
as principais características do currículo desenvolvido nos cursos técnicos integrados do
Campus Calama a partir nos Projetos Pedagógicos de Curso .
Ao analisarmos a apresentação e justificativa dos cursos percebemos que possuem em
média 3.727 horas, sendo o período de integralização mínimo de quatro anos, é importante
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ressaltar que dois dos cursos oferecidos citaram em suas justificativas a construção das usinas
do Madeira para evidenciar a demanda por profissionais qualificados nas áreas de edificações
e eletrotécnica.
Ao considerarmos as justificativas e os objetivos dos cursos notamos que consideram a
missão institucional de promover educação científica e tecnológica voltada à formação de
cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade, todavia
não fica claro no decorrer do documento ou mesmo nas ementas das disciplinas como isso
será implementado, com exceção de disciplinas que tratam do tema ambiental. Quando
analisamos os documentos na busca dos valores institucionais de compromisso ético com
responsabilidade social, o respeito à diversidade, à transparência, à excelência e à
determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e
humanismo, com liberdade de expressão e atos consonantes com os preceitos da ética pessoal
e profissional, com os sentimentos de solidariedade, notamos que o currículo proposto está
muito mais voltado para a formação técnica não ficando clara a formação cidadã.
Ao serem analisadas as justificativas e os objetivos apresentados nos PPCs é possível
notar que o foco central do currículo está voltado para as competências que os educandos
devem adquirir para sua atuação enquanto técnicos, embora seja relevante que o currículo
esteja sintonizado com as novas exigências do mundo do trabalho não podemos esquecer que
a cidadania é o objetivo primordial da educação, independente de sua modalidade, e
entendemos ainda que o Currículo Integrado que pressupõe a integração entre o Ensino Médio
e a Educação Profissional, exige superar estruturas e formas fragmentadas de conhecimento,
intenta a necessária flexibilização de estruturas curriculares, o entrelaçamento de saberes de
áreas diversas, essa perspectiva coaduna com os objetivos precípuos dos Institutos Federais,
todavia não ficaram claramente definidas na justificativa e nos objetivos dos cursos.
Quanto à questão metodológica os projetos sugerem o desenvolvimento de um
currículo organizado de modo a garantir o desenvolvimento global do aluno, conforme as
diretrizes fixadas pelas Resoluções CEB/CNE 3/98 (diretrizes do Ensino Médio) e 4/99
(Educação Profissional Técnica de nível médio), a sistemática de integração entre Ensino
Médio e Educação Profissional definida pela Resolução CEB/CNE 1/2005 e os princípios
educacionais defendidos pelo Instituto Federal de Rondônia, pautados numa educação
significativa.
Os cursos (conforme PPCs) privilegiam o aluno enquanto agente do processo da
aprendizagem, por prever o desenvolvimento de projetos, atividades científico-culturais,
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promoção da inter e transdisciplinaridade e processos dialógicos de formação, dentre outros
princípios construtivistas de ensino e aprendizagem. Os conteúdos associam o mundo do
trabalho, a escola e a sociedade, assim como se definem pela contextualização.
O ensino é concebido como uma atividade de compartilhamento e não de transferência
de conteúdos, e a aprendizagem, como um processo de construção e não de reprodução de
conhecimentos. Os alunos e os professores serão sujeitos em constante dialética, ativos nos
discursos e efetivos para interferir nos processos educativos e no meio social, cabendo a cada
professor definir em plano de ensino de sua disciplina, as melhores estratégias, técnicas e
recursos para o desenvolvimento do trabalho, mas sempre tendo em vista esse ideário
metodológico aqui delineado.
Os cursos estão organizados em itinerários formativos definidos como anos letivos, e
envolvem disciplinas distribuídas em quatro núcleos: a base nacional comum do Ensino
Médio, a parte diversificada, o núcleo profissional e o complementar. É importante ressaltar
que apesar da proposta do curso prever a integração de disciplinas de formação geral com as
de formação profissional, o curso divide nos três primeiros anos prioritariamente disciplinas
do núcleo comum e no último ano as disciplinas profissionalizantes, o que consideramos
como não sendo a melhor maneira de aplicação do currículo integrado.
O foco na formação profissional também pôde ser observado ao analisarmos o perfil do
egresso dos cursos, uma vez que são apresentados apenas os Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, e nada é citado em relação à formação
básica de nível médio.
CONCLUSÕES
De modo geral os Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos integrados ofertados pelo
Campus Porto Velho Calama atendem às Resoluções CEB/CNE 3/98 e CEB/CNE 1/2005,
estando norteados pelos documentos legais mais importantes e recorrentes para a orientação
da prática educacional, além disso, são consideradas as normativas internas tornando o
documento legalmente adequado. O que necessita ser realmente verificado é se os currículos
desenvolvidos em sala de aula realmente refletem os projetos pedagógicos, podendo este ser
tema de outros estudos sobre a temática.
A integração curricular deve acontecer em nível de planejamento onde as diversas
disciplinas se integram completando-se e ampliando-se sem perder as características próprias,
como coloca Sacristán (2000,) “devemos superar as fronteiras artificiais do conhecimento
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especializado e integrar conteúdos diversos em unidades coerentes que apoiem uma
aprendizagem mais integrada, para que se possa oferecer aos alunos algo com sentido cultural
e não meros retalhos de saberes justapostos”, contribuindo assim com a formação técnica
profissional necessária à atualidade, consideramos a integração dos currículos como uma
fragilidade dos projetos, uma vez que não fica claro como acontece essa integração,
principalmente por haver clara distinção entre os períodos de desenvolvimento do currículo
básico e do currículo técnico, resultando no período de integralização dos cursos em quatro
anos. Vale ressaltar que o IFRO está implantando o redimensionamento dos cursos para três
anos, como forma de reduzir a evasão de alunos que deixam a instituição após o término das
disciplinas do núcleo comum, sendo este fator um agravante da fragilidade da integração dos
currículos uma vez que o aluno já recebeu todo o conteúdo necessário para certificação do
ensino médio, todavia estará iniciando os conteúdos da parte técnica.
Percebemos então que o grande desafio para a Educação Profissional técnica é
minimizar o dualismo e realizar efetivamente a integração entre os conhecimentos da área
profissional e de formação geral (núcleo comum) desenvolvida no Ensino Médio, tendo como
eixo o trabalho, a ciência e a cultura, conforme orientam as diretrizes curriculares, esta
dualidade é claramente perceptível quando observamos nos projetos que a justificativa, os
objetivos e o perfil dos egressos estão muito voltados para a parte técnica, não sendo tão
fortemente citados os conhecimentos transdisciplinares que devem ser garantidos na
formação, uma vez que são pressupostos para os futuros profissionais construírem novos
conhecimentos e novas condições de trabalho e de melhor condução para sua vida social.
Percebemos que pouco destaque é dado à interdisciplinaridade, a qual se configura
como princípio organizador da prática curricular. A interdisciplinaridade possibilita o diálogo
entre os conhecimentos das diferentes disciplinas, contribuindo, assim, para a relação teoria e
prática e para a realização de atividades diversas e criativas que proporcionem a exploração
da potencialidade de cada conhecimento, todavia nas ementas das disciplinas não é possível
perceber indícios de interdisciplinaridade, apesar disso, acreditamos que o corpo docente
possa estar desenvolvendo atividades interdisciplinares.
Os projetos do Campus possuem em média cinco anos de implementação, por essa
razão acreditamos que após a vivência dos primeiros anos os mesmos serão reformulados para
atender às demandas que certamente surgiram no passar dos anos, bem como para se
alinharem à missão e aos valores institucionais. Embora os documentos estejam bem
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organizados, consideramos que os mesmos precisam ser reformulados para que reflitam os
ideais institucionais e também favoreçam a integração curricular.
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MÉDIO E SUAS RELAÇÕES COM O SABER DA CIÊNCIA: A
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RESUMO: Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada por bolsistas de Iniciação
Científica do IFPE durante o período de 2015 a 2016, abordando as relações interativas que
produzem o discurso argumentativo nas aulas de ciências e suas intersecções com o processo
de alfabetização científica. Teve por objetivo analisar como as interações discursivas
produzidas no discurso argumentativo nas aulas de Química do Ensino Médio favorecem o
processo de Alfabetização Científica. Este recorte apresentado configura uma fase da pesquisa
realizada com uma turma do 2º ano do Ensino Médio do IFPE, a partir das observações e
registros das aulas de química através da construção do Diário de Campo a fim de subsidiar
nossa investigação. Fundamentamos análise mediante a atuação do professor nas interações
discursivas buscando reconhecer os indicadores de alfabetização científica envolvidos no
desenvolvimento do discurso argumentativo produzido nas aulas. Os resultados indicam que a
utilização de estratégias didáticas que estimulem o raciocínio e estruturem o discurso numa
perspectiva reflexiva possibilitam o trabalho com a argumentação como elemento
sistematizador das ideias, contribuindo substancialmente para formação de um cidadão
cientificamente alfabetizado.
Palavras–chave: alfabetização científica, ensino de ciências, interações discursivas

THE INTERACTIVE SPEECH IN HIGH SCHOOL CHEMISTRY CLASSES AND
ITS RELATIONS WITH THE SCIENCE KNOWLEDGE: THE ARGUMENTATION
IN FOCUS
ABSTRACT: This work is part of a research done by Scientific Initiation IFPE's scholarships
students during the period 2015-2016, approaching the interactive relationships that produce
the argumentative speech in science classes and their intersections with the process of
scientific literacy. It aimed to analyze how the discursive interactions produced in the
argumentative speech in high school chemistry classes favor the process of Scientific
Literacy. This part submitted configure a phase of the research accomplished with one class
of the 11th grade in high school at IFPE, from observations and records of the chemistry
classes by the construction of the Field Diary to subsidize our investigation. We base analysis
by the teacher performance in the discursive interactions looking for recognize the scientific
literacy indicators involved in the development of argumentative discourse produced in class.
The results indicate that the use of didactics strategies that encourage reasoning and structure
the speech in a reflexive perspective allows the work with the argumentation as systematizing
element of ideas, contributing substantially to the formation of a scientifically literate citizen.
KEYWORDS: scientific literacy, science education, discursive interactions
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INTRODUÇÃO
O ensino de ciências ganha visibilidade assumindo uma crescente preocupação a
respeito do entendimento do processo, mecanismos e ferramentas que atuam na aprendizagem
dos conhecimentos científicos na escola como condição necessária para formação cidadã.
Carvalho (2010) atenta para o cuidado que devemos ter ao entendermos o ensino de ciências
numa visão fechada e procedimentalmente rígida, e ao discutir como ensinar ciências
apresenta que a argumentação deve ser uma prática constantemente utilizada para o saber e o
saber fazer nas aulas de ciências, visto que são desenvolvidas capacidades “de reconhecer às
afirmações contraditórias, as evidências que dão ou não suporte às afirmações, além da
capacidade de integração dos méritos de uma afirmação” (p.09), estimulando assim, a criação
de um ambiente propício para a reflexão dos estudantes sobre seus pensamentos, mediada
pelo conflito, diálogo e tomada de decisão em caráter coletivo.
Ensinar os estudantes a argumentar sobre ciências é uma preocupação que ganha cada
vez mais destaque em estudos que abordam a análise do discurso argumentativo nas aulas de
ciências (CAPHECCHI; CARVALHO, 2000; SASSERON; CARVALHO, 2012; JIMÉNEZ
ALEIXANDRE; DÌAZ DE BUSTAMANTE, 2003; TEIXEIRA, 2005; 2007, dentre outros).
O exercício da argumentação no aprendizado do conhecimento científico desenvolve
operações intelectuais de comparação, julgamento, negociação, justificativa e conclusão
(FERNANDES, 2002), habilidades requeridas na formação de um pensamento e uma postura
científica, contribuindo na construção de um posicionamento coerente dos estudantes em
relação aos conhecimentos científicos. Nesta perspectiva, aprender a pensar é aprender a
argumentar. Sendo assim, “aprender ciências seria aproximar as formas de pensamento das
pessoas à forma argumentativa pela qual a ciência é construída e debatida entre seus
membros” (VIEIRA; NASCIMENTO, 2009).
Tal reflexão direciona nosso olhar acerca da dimensão do processo de interação entre
professores e estudantes, que está entrelaçada a produção do discurso estabelecido nas aulas
de Química do Ensino Médio. Promover a produção de argumentos na direção científica
pressupõe buscar uma formação escolar que garanta uma atuação autônoma na dimensão
social, científica e tecnológica (SASSERON; CARVALHO, 2013). Nesta perspectiva,
assumimos
A argumentação como todo e qualquer discurso em que aluno e
professor apresentam suas opiniões em aula, descrevendo ideias,
apresentando hipóteses e evidências, justificando ações ou conclusões
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a que tenham chegado,
(SASSERON, 2012)

explicando

resultados

alcançados.

Pretendendo um ensino de Química que produza sentidos reais e significativos
referentes aos conhecimentos trabalhados nas aulas, através de uma aproximação efetiva e
coerente com as situações vivenciadas no cotidiano dos estudantes, justificamos a realização
de um estudo pautado na análise das estratégias didáticas utilizadas pelo professor que
promovam condições para o estabelecimento do processo de Alfabetização Científica na
escola, visto que entender a ciência e seus movimentos e construções, favorece uma formação
cidadã sustentada na criticidade e atuação autônoma. Sasseron (2013) discorrendo sobre as
características da comunidade científica, apresenta a investigação, as interações discursivas e
a divulgação de ideias como elementos organizadores do ensino de ciências em sala de aula, e
reforça o papel e atuação do professor na realização e disseminação de atividades
estrategicamente planejadas com o objetivo de alfabetizar cientificamente os estudantes desde
os anos iniciais da escolarização.
Alfabetizar cientificamente os alunos significa oferecer condições
para que possam tomar decisões conscientes sobre problemas de sua
vida e da sociedade relacionados a conhecimentos científicos. Mas é
preciso esclarecer que a tomada de decisão consciente não é um
processo simples, meramente ligado à expressão de opinião: envolve
análise crítica de uma situação, o que pode resultar, pensando em
Ciências, em um processo de investigação (SASSERON, 2013; p. 45).
Sendo assim, promover interação discursiva em sala de aula oferece condições de
“construção e explicitação de ideias”, favorecendo o exercício da argumentação como uma
estratégia promotora de aproximação ente os conteúdos científicos, o fazer ciência e suas
relações com a sociedade e o meio ambiente, constituindo um discurso argumentativo nas
aulas de ciências. Neste contexto enunciativo de produção do discurso, Mortimer e Scott
(2002) evidenciam o conceito de abordagem comunicativa no estudo sobre a atuação do
professor nas intervenções pedagógicas das interações discursivas nas salas de aula, definindo
as dimensões discursivas: discurso dialógico ou de autoridade e discurso interativo ou não
interativo.
a.

Interativo/dialógico: professor e estudantes exploram ideias, formulam
perguntas autênticas e oferecem, consideram e trabalham diferentes pontos
de vista.

b.

Não-interativo/dialógico: professor reconsidera, na sua fala, vários pontos
de vista, destacando similaridades e diferenças.
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c.

Interativo/de autoridade: professor geralmente conduz os estudantes por
meio de uma sequência de perguntas e respostas, com o objetivo de chegar
a um ponto de vista específico.

d.

Não-interativo/de autoridade: professor apresenta um ponto de vista
específico.

A autoridade em sala de aula é legitimada pelas representações dos lugares e posições
dos estudantes e professores neste ambiente, investindo o professor desta força seja por um
discurso autoritário ou flexível, mas sempre internamente persuasivo, visando o
desenvolvimento do pensamento. Nesta direção, Sasseron e Carvalho (2013) defendem que as
intenções dos estudantes e professores no discurso de sala de aula são diferentes, e por isso, os
objetivos de ambos não convergem, cabendo ao professor estabelecer inicialmente o
argumento que deve ser supostamente elaborado ao final da aula através da construção de
novos argumentos pelos estudantes. Neste intuito, objetivamos com este estudo analisar como
as interações discursivas produzidas no discurso argumentativo nas aulas de Química do
Ensino Médio favorecem o processo de Alfabetização Científica, e para isso, consideramos as
várias dimensões de um ensino de Química pautado na reflexão e possibilidades de ações
coerentes com uma aproximação entre os conceitos químicos e uma atuação cotidiana
ressignificada.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo investigativo se configura como um recorte do projeto de pesquisa
“Explorando os Sentidos da Argumentação no Discurso Científico nas Aulas de Química”
desenvolvido em turmas do Ensino Médio do IFPE/ Campus Vitória de Santo Antão durante o
período de julho de 2015 a julho de 2016 por bolsistas devidamente selecionados pela
PROPESQ sendo alunos regulares do Curso de Licenciatura em Química da referida
instituição.
O material para análise foi construído mediante a observação das aulas de Química no
desenvolvimento de atividades relacionadas aos conteúdos específicos da área, identificando,
caracterizando e tipificando a argumentação através das interações discursivas produzidas
durante o processo, que foram registradas, comentadas e organizadas simultaneamente na
elaboração de um diário de campo, apontando os possíveis aspectos determinantes e
influenciadores de um ensino de ciências numa perspectiva de Alfabetização Científica.
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Uma vez identificados os episódios argumentativos, desmembramos sua constituição e
classificamos as interações discursivas mediante definição de Mortimer e Scott (2002)
buscando entender concomitantemente suas relações e estabelecer intersecções com o
processo de Alfabetização Científica a partir dos estudos de Sasseron e Carvalho (2013),
elencando o reconhecimento dos indicadores deste processo. Partindo de um resgate na
literatura, Sasseron e Carvalho (2008), agrupando as habilidades classificadas como
necessárias aos alfabetizados cientificamente e propuseram indicadores do processo de
desenvolvimento da Alfabetização Científica: A seriação de informações serve para
estabelecer a base para investigação; A organização de informações organiza os dados
referentes ao problema investigado; A classificação de informações ordena os dados
segundo as características dos mesmos; O raciocínio lógico é a exposição do pensamento de
acordo com a forma como as ideias se desenvolvem; O raciocínio proporcional extrapola a
demonstração da estrutura do pensamento abrangendo as relações de interdependência entre
as variáveis; O levantamento de hipóteses aponta suposições acerca de um fator
problematizador; O teste de hipóteses refere-se às etapas em que as suposições são provadas;
A justificativa apresenta-se na garantia de uma afirmação proferida; A previsão indica a
sucessão de uma ação ou fenômeno associado a um acontecimento; A explicação trata da
relação entre informações e hipóteses levantadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Selecionamos um período de observações de aulas de química numa turma do 2º ano do
ensino Médio. Acompanhamos episódios interativos que perpassaram vários ambientes
(auditório, sala de aula, museu e laboratório) e abrangeram duas temáticas conceituais:
radioatividade e soluções. Verificamos a utilização de diversas estratégias didáticas pelo
professor na condução das respectivas aulas (aula expositiva, slides, palestra, experimento
demonstrativo, visita guiada no museu, conversação) e identificamos a argumentação presente
no discurso produzido ao evidenciarmos a apresentação e explicação de opiniões durante o
tratamento dos conteúdos em foco, concordando com as ideias de Sasseron (2012) ao
percebermos o movimento de respaldo das conclusões em justificativas baseadas em
hipóteses e evidências cunhadas pelo saber da ciência. Durante o desenvolver de todas as
cinco aulas observadas neste período, o professor apresentava o conteúdo de forma direta e
buscava convencer os alunos a respeito do que ele estava dizendo. Para isso, tentava estruturar
uma forma de raciocínio que fixava os conceitos por meio da repetição oral e realização de
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fichas de exercícios, conforme enfatizamos num episódio da segunda aula analisada, quando
após ter introduzido o conteúdo de radioatividade na aula anterior, inicia este segundo
momento solicitando a feitura de exercícios sobre o assunto, reforçando conhecimentos sobre
as fórmulas utilizadas para a medição do tempo de meia vida, as leis da radioatividade, as
características das partículas subatômicas e a emissão das partículas alfa, beta e gama. Neste
contexto, o professor distribui as fichas individualmente, escreve os conceitos trabalhados no
quadro branco e inicia uma sessão de perguntas retóricas: “Quais são as partículas
radiativas?”; “Para algum material queimar, precisa de que gente?”; “Calor a gente mede
em que pessoal?” Sugerimos que em cada pergunta elaborada, os alunos refletem sobre o
assunto abordado e apresentam respostas convergentes com a expectativa do professor,
garantindo a reprodução do conhecimento: “alfa, beta e gama”; “oxigênio”; “Kcal”.
No desenrolar do fluxo discursivo, percebemos a predominância do discurso de
autoridade do professor, sendo alternado pela existência da interatividade ou não
interatividade entre o professor e os alunos de acordo com as situações didáticas vivenciadas
em cada momento e ambiente. Nesta leitura, aproximamos a atuação do professor nas
interações discursivas produzidas nestas aulas analisadas, conforme classificação de Mortimer
e Scott (2002), como majoritariamente, interativo/ de autoridade no momento em que o
professor procura conduzir o raciocínio dos alunos a fim de alcançar um objetivo específico,
neste caso, que os alunos possam assimilar os conceitos envolvidos no conteúdo abordado,
entendendo sua definição e possíveis relações comumente ocorridas. Evidenciamos esta
proposição nos episódios das aulas 4 e 5. O professor introduz o conteúdo referente a soluções
e utiliza exemplos do cotidiano para explicar o assunto e estruturar definições por meio da
apresentação de conceitos relacionados a regra de solubilidade enfatizando que “semelhante
dissolve semelhante”. Neste momento vislumbramos a interação através do estímulo do
professor e participação efetiva dos alunos, pensando e falando sobre o assunto conforme
observamos no seguinte trecho discursivo: “Melo minha mão de terra, passo água dissolve.
Melo de visgo de jaca, passo óleo dissolve, pois a terra é inorgânica e como a água também
é, dissolve a terra. Já o visgo de jaca é orgânico, como o óleo também é orgânico dissolve o
visgo da jaca.” Na continuidade discursiva do referido conteúdo, na quinta aula o professor
propôs um experimento demonstrativo realizado no laboratório de análise química e
pontuamos que este momento se caracterizou como não interativo/ de autoridade, pois o
professor apresentou os pontos de vista e delimitou a interação dos alunos a perguntas curtas e
rápidas alegando que o processo vivenciado não podia ser interrompido, mas apenas
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observado e entendido. A autoridade epistêmica e social (BERLAND; HAMMER, 2012) do
professor foi hierarquicamente sobreposta e sua fala aceita pelos alunos como verdadeira,
inquestionável e correta, visto que estava respaldada no saber científico.
Diante dos episódios analisados buscamos entender as relações das respectivas
interações discursivas com o processo de Alfabetização Científica, e para isso identificamos e
caracterizamos a presença dos indicadores deste processo durante o desenvolvimento
discursivo mediante o estudo de Sasseron e Carvalho (2008). Observamos que o Raciocínio
Proporcional e a Previsão foram dois tipos de indicadores não identificados explicitamente
durante o discurso, enquanto que os oito demais seguem caracterizados numa breve análise
destes indicadores nas interações discursivas, segundo a ordem de apresentação e discussão:
Indicadores de Alfabetização Científica - Episódio Discursivo - Comentários
Seriação de informações - Durante as duas primeiras aulas observadas que abordaram
sobre radioatividade, o professor realiza ações e estrutura conhecimentos a fim de preparar os
alunos para a visita ao museu de radioatividade - Neste movimento é verificado o
estabelecimento de subsídios teóricos e práticos que estimulam o pensamento e respaldam
ideias que levem a assimilação dos conteúdos trabalhados.
Organização de informações - Durante as três aulas relacionadas a radioatividade, o
professor utiliza da apresentação de slides, instiga a curiosidade dos alunos e relacionam os
conceitos envolvidos no tratamento dos conteúdos com situações cotidianas, elabora
perguntas retóricas de cunho conceitual a fim de fixar o que foi trabalhado - A organização
dos dados referentes ao conteúdo trabalhado se faz evidenciada de forma condutiva, descritiva
e até mesmo, prescritiva pelas atitudes do professor, que busca convencer os alunos a respeito
do que ele fala e defende.
Classificação de informações - Na primeira aula referente a soluções, o professor solicita
a feitura de uma ficha de exercício que aborda aspectos conceituais envolvidos no trato do
conteúdo, relacionando com situações plausíveis - Ao definir e caracterizar aspectos
conceituais referentes ao conteúdo abordado, o professor propõe classificação e ordenação
dos mesmos buscando o entendimento mediante uma perspectiva ampla e não restritiva a
esfera científica.
Raciocínio lógico - Nas duas primeiras aulas referentes a radioatividade, o professor
utilizou várias estratégias que abordaram o conteúdo e desenvolveram a logicidade no
raciocínio instituído, sendo coerentemente exposto durante a aula 2 quando o professor
explica sobre as diferentes energias e os tipos de reação nuclear, estimulando o emprego
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interrelacional entre os conceitos trabalhados - A finalidade de convencimento conduz o
professor possibilitar que os alunos construam ideias consistentes que garantam a coerência e
fluidez do discurso por meio da explicitação de um pensamento que transmita a compreensão
do conteúdo baseado na sua lógica constituinte.
Levantamento de hipóteses - No episódio da aula 1, os alunos elaboram perguntas ao
professor que sinalizam o esforço para organização das ideias e formulação de hipóteses. Na
aula 5 referente a soluções, durante a realização do experimento, os alunos explicitam suas
hipóteses através das perguntas referentes a possíveis possibilidades de acontecimentos - A
prática da experimentação normalmente leva os alunos a exercitarem o pensamento reflexivo
e formularem suposições e hipóteses estruturadas em relação ao assunto abordado, incitando o
interesse e garantindo o envolvimento deles no processo.
Teste de hipóteses - Ainda no episódio da experimentação no laboratório, algumas
suposições levantadas foram suprimidas e as possíveis ideias que sustentavam as sugeridas
hipóteses foram testadas com a intenção de verificar a veracidade do conhecimento afirmado
pelo professor - Quando testamos as suposições e hipóteses elaboradas, buscamos a
comprovação de um determinado conhecimento. Assim, o professor reafirmava sua
autoridade diante desta situação.
Justificativa - No episódio da aula 3, os alunos aos responderam à pergunta do monitor na
visita guiada, apresentaram consistência na resposta pelo uso dos conhecimentos fixados em
sala justificando o que era radiação pelo saber da ciência, correspondendo a expectativa do
trabalho desenvolvido pelo professor - Os alunos confirmaram o saber da ciência quando
utilizaram conhecimentos trabalhados em aula para reforçar e explicitar uma afirmação.
Explicação - Na conversação desenvolvida no episódio da aula 1, o discurso gira em
torno da radioatividade e suas implicações na vida cotidiana. Neste contexto, o professor
propõe reflexão em relação com o aparecimento do câncer nos seres humanos, e a partir disto
segue o desenrolar do discurso chegando a questão de efeitos hereditários e somáticos que são
questionados pelos alunos e explicados pelo professor - O surgimento de certas suposições ou
hipóteses é gerado também durante o desenvolvimento do discurso oral, sem necessariamente
está associado a práticas experimentais. Nesta situação, o professor desenvolveu um
raciocínio que culminou em questões subjacentes ao conteúdo conceitual discutido, mas que
se apresentaram relevantes para a compreensão do mesmo, devido a sua relação entre as
informações.
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No presente estudo, verificamos que as aulas de química analisadas perpassaram a
intenção de possibilitar ao aluno uma problematização dos fenômenos vinculados ao seu
cotidiano, conhecendo e buscando dominar as situações apresentadas nas diferentes esferas da
sua vida. A definição de alfabetização científica centrada nos significados, sentidos e
aplicabilidade dos conhecimentos científicos ultrapassam a simples reprodução dos conceitos
específicos da área de química, mas evidenciamos que mesmo apresentando indicadores que
favorecem a alfabetização científica, as interações discursivas estão pautadas e determinadas
pelo discurso de autoridade do professor, e com isso, as relações estabelecidas em sala de aula
que propiciem o desenvolvimento das habilidades classificadas como necessárias aos
alfabetizados cientificamente, configuram-se ainda com inexpressiva articulação de um
pensar e agir autônomo frente as causas, efeitos, contextos e variáveis envolvidas no
entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente.
CONCLUSÕES
Considerando os resultados obtidos neste recorte de pesquisa percebemos que este
ambiente é propício para o desenvolvimento de habilidades necessárias para a alfabetização
científica, uma vez que o professor possibilite uma maior interação dos alunos e priorize a
utilização de estratégias promotoras da argumentação em sala de aula estimulando a formação
de um alfabetizado cientificamente. Incipientemente, observamos poucas tentativas de
estímulo a este processo. É preciso possibilitar ao aluno, além do entendimento de fatos e
conceitos, adentrar-se na cultura científica, se apropriando das suas especificidades, tais
como: ser capaz de integrar valores aos conceitos científicos, utilizando-os de maneira
responsável, distinguir conhecimentos científicos de opinião pessoal, apropriar-se de saberes e
habilidades do âmbito científico, relacionando-os aos significados na sua interpretação sobre
o mundo, bem como, estimular o pensar sobre dados que fundamentam a tomada de posição
frente à uma situação apresentada.
Neste direcionamento, a realização de pesquisas com o intuito de conhecer o espaço
ocupado pela argumentação nas aulas de química, elencar as atividades desenvolvidas que
promovam o discurso argumentativo nas aulas de química, analisar a qualidade e estrutura dos
argumentos produzidos neste discurso e os mecanismos que possam favorecer o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades argumentativas dos estudantes, se
apresentam como aspectos relevantes a serem inseridos na agenda de pesquisa da área em
caráter emergencial.
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados do Projeto de Pesquisa “Estudo do
reordenamento urbano do Litoral Norte de Maceió-AL após a implantação do Parque
Shopping Maceió”, do IFAL. O projeto visou levantar e avaliar as principais interposições
urbanas e impactos sócios-espaciais ocasionados pela implementação do empreendimento
“Parque Shopping Maceió” no Litoral Norte da capital alagoana. Para tanto, além de realizada
uma revisão literária sobre a temática em estudo, procedeu-se a elaboração e aplicação de
questionários e entrevistas com os moradores com o objetivo de identificar as alterações
percebidas por eles na região. Dentre outras alterações, a valorização imobiliária da região e
as constantes mudanças no aspecto “infraestrutura” do espaço em que o Shopping está
inserido e suas adjacências são as mais evidentes, além do surgimento de uma nova
centralidade na cidade de Maceió-AL.
Palavras–chave: Urbanização, Shopping Certer, Maceió, Litoral Norte.

THE ENTERPRISE "PARK SHOPPING MACEIÓ" AS ELEMENT
TRIGGER CHANGES IN COASTAL NORTH OF MACEIÓ-AL
ABSTRACT: This paper presents the results of the research project "Study of the urban
redevelopment of the North Coast of Maceió-AL after the implementation of Parque
Shopping Maceio," the IFAL. The project sought to assess and evaluate the main urban
interposition and socio-spatial impacts caused by the implementation of the project "Parque
Shopping Maceio" in the North Coast of Alagoas capital. Therefore, and performed a
literature review on the subject under study, we proceeded to the preparation and application
of questionnaires and interviews with the residents in order to identify the changes perceived
by them in the region. Among other changes, the real estate valuation of the region and the
constant changes in the appearance of "infrastructure" of space where the shopping is inserted
and its surroundings are the most obvious, besides the emergence of a new center in the city
of Maceió-AL.
Keywords: Urbanization, Shopping Center, Maceio, North Coast.
INTRODUÇÃO
A realização de estudos acerca dos impactos procedentes da concepção e da feitura de
projetos e obras na área urbana são comuns no território brasileiro. As metodologias
especificas para a avaliação desses impactos urbanos, no Brasil, são maneados atualmente
pela Lei 10.257 de julho de 2001, a qual estabelece as diretrizes gerais da política urbana e dá
outros resguardos.
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Segundo Martinetti (2007) os levantamentos de impactos urbanos têm se limitado às
cidades de grande porte, onde esses têm sido aplicados como meios de maquilagem de
impactos provenientes da execução de grandes empreendimentos, como os shoppings centers.
Na capital alagoana, no segundo semestre do ano de 2013, estabeleceu-se, no bairro de
Cruz das Almas, o empreendimento “Parque Shopping Maceió”, consequência de uma
parceria entre as duas maiores empresas de shoppings centers do país, a Aliansce e a
Multiplan.
Segundo Bienenstein (2001), é inconcusso o fato de a disposição urbana brasileira
moderna estar sofrendo constantemente consideráveis modificações, tais como aquelas
resultantes da presença expressiva do setor que envolve a comercialização de produtos em
geral. Esse novo centro de compras e futuro centro residencial, localizado na região do Litoral
Norte de Maceió, vem metamorfoseando o rotineiro da população, as áreas do entorno e (re)
monopolizando as atividades comerciais e de serviço.
De acordo com Villaça (2001), a constante irradiação dos grandes empreendimentos
comerciais tem provocado questionamentos sobre a posição destes centros comerciais frente à
estrutura urbana do local onde eles se instalam. Para o autor, os impactos na estrutura urbana
após a implantação de um shopping center ocorrem instantaneamente e, por esse motivo, é
crucial o investimento em estudos que visem identificar as possíveis intervenções previstas
para ocorrerem na vizinhança antes mesmo da implantação do centro comercial, após a
instalação deste ou de sua futura expansão, a fim de reconhecer as intervenções sofridas pelo
entorno de tal cometimento como impacto ao longo do tempo após a sua instalação.
Nesse sentido, o presente trabalho visou levantar e avaliar as principais interposições
urbanas e impactos sócios-espaciais ocasionados pela implementação do empreendimento
“Parque Shopping Maceió” no Litoral Norte da capital alagoana.
MATERIAL E MÉTODOS
O primeiro passo desenvolvido foi um levantamento teórico sobre o tema de estudo,
com o objetivo de situar a pesquisa no contexto das sucessivas transformações urbanísticas e
ambientais causadas pelos “shoppings centers” no Brasil e no mundo. Identificaram-se as leis
e normativos que estabelecem as metodologias especificas para a avaliação dos impactos
urbanos oriundos da construção de estabelecimentos comerciais, além de artigos e teses
disponíveis nas plataformas SciELO e Google Acadêmico que travam dessa temática.
Passada a etapa de revisão literária, o passo seguinte foi a elaboração e aplicação dos
instrumentos de coleta de dados com o objetivo de identificar as alterações estruturais,
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econômicas e sociais percebidas pelos moradores da região. Para tanto, foram realizadas
entrevistas e aplicados questionários na comunidade no entorno do Shopping.
Após a apuração, tabulação e análise dos dados coletados traçou-se um panorama das
alterações no Litoral Norte de Maceió após o Parque Shopping. Visou-se identificar,
principalmente, o que mudou no contexto urbanístico da região tendo como pilar norteador o
olhar da vizinhança residente no entorno do megaempreendimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em Maceió, contexto em estudo, atentando-se para as características de sua evolução
histórica, percebe-se a importância e contribuição do comércio como elemento sempre
presente na expansão e desenvolvimento da cidade e, ainda, no posicionamento frente às
atividades econômicas. Um exemplo desse aspecto é a descentralização que a cidade vem
sofrendo, em especial no que diz respeito à implantação de grandes empreendimentos
comerciais e imobiliários, antes presentes apenas na região central da capital alagoana e que
agora estão sendo expandidos para outras partes da cidade.
Nascimento (2005) menciona a implantação de grandes centros comerciais como os
“shoppings centers” enquanto um acontecimento desencadeador de uma série de fatores que
modificam a região ao entorno de onde este é construído, os quais objetivam receber e incluir
as atividades de consumo. Um exemplo dessas mudanças é a incorporação de atividades para
além do comércio, como a construção de empreendimentos imobiliários e a melhoria na
infraestrutura do local.
Segundo o maior portal de notícias do estado de Alagoas, “Tudo na Hora”, o Parque
Shopping Maceió está situado em uma região de localização estratégica, a qual é considerada
o novo eixo de desenvolvimento imobiliário da cidade de Maceió nos segmentos residencial e
empresarial. O site menciona ainda que a implantação do Shopping em questão é apenas mais
vetor de desenvolvimento da capital alagoana e que este estabelecimento proporcionará uma
grande revitalização no litoral norte da cidade (PORTAL TUDO NA HORA, 2014).
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Figura 1. Fotografia aérea do empreendimento Parque Shopping Maceió. Disponível em:
<http://migre.me/nQ8FY>. Acesso em 30 jul. 2016.
Dentre das novas centralidades decorrente da dinâmica de reordenamento urbano nos
últimos tempos, destacam-se os Shoppings Centers, que embora não sejam elementos novos
na dinâmica urbana, vem crescendo ao longo dos tempos. Segundo dados da ABRASCE
(Associação Brasileira de Shopping Centers), o número de shoppings no Brasil entre 2006 e
2014 teve um aumento de quase 50% (48,14%). O número de visitas a esses centros
comerciais mais do que dobrou, indo de 203 milhões de visitas ao mês para 431 milhões ao se
analisar os anos de 2013 e 2014.
No que tange aos dados coletados referentes ao Parque Shopping (Figura 1), através da
etapa de realização das entrevistas e aplicação dos questionários na comunidade, diversas
contribuições para puderam ser levantadas. Com os dados obtidos foi possível identificar a
percepção dos moradores sobre algumas das prováveis mudanças decorrentes do
empreendimento na região.
De acordo com os moradores, a implantação do Shopping trouxe alterações
significativas em vários aspectos para a região, incluindo desde a implantação de novas vias,
ou melhoria das já existentes como, à instalação de semáforos e faixas de pedestres nas
avenidas do bairro de Jacarecica. A circulação de novas linhas de transporte público
juntamente com a construção de novas paradas de ônibus ciclovias também foram alterações
percebidas pelos moradores no aspecto “infraestrutura urbana”.
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Figura 2. Fotografia aérea do empreendimento Parque Shopping Maceió. Disponível em:
<http://migre.me/nQ8FY>. Acesso em 30 jul. 2016.
Os usuários relataram que desde a implantação do Parque Shopping houve um aumento
no número de rondas policiais na área, como a maior incidência de realizações de blitz de
trânsito na região. No que tange ao aspecto “meio ambiente”, foram enfatizadas a diminuição
das áreas verdes da região e a construção de diversos novos empreendimentos imobiliários e
comerciais. Os moradores referem ter ocorrido, ainda, valorização financeira dos imóveis.
91,73% dos moradores entrevistados afirmou que ocorreram mudanças significativas na
região quanto à mobilidade urbana; desse, 79% disse que tais mudanças foram positivas.
40,5% dos moradores afirmou que a implantação do Parque Shopping Maceió trouxe
mudanças negativas no que tange ao aspecto ambiental, 60,5% disse perceber mudanças
positivas em relação ao mesmo aspecto.
CONCLUSÕES
Em linhas gerais, dentre as mudanças que o Parque Shopping Maceió trouxe a região do
Litoral Norte de Maceió destaca-se que a principal é o nascimento de uma nova centralidade
no município. Diversas outras alterações foram percebidas, sendo que a valorização
imobiliária da região e as constantes mudanças no aspecto “infraestrutura” do espaço em que
o Shopping está inserido e suas adjacências são as mais evidentes.
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O ENFRENTAMENTO DA EVASÃO E RETENÇÃO: A CONSTRUÇÃO
DO PLANO DE AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO EM UMA
UNIDADE DE EDUCAÇÃO TÉCNICA
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RESUMO: O artigo é uma análise deontológica e apresenta o resultado de trabalho que durou
um ano e meio, com pesquisa e estudo bibliográfico sobre a evasão e a retenção, que
culminou na construção do Plano de Ações de Permanência e Êxito, de uma unidade de
educação técnica. Uma experiência coletiva que envolveu estudantes, professores, técnicos e
comunidade, na busca de cumprir o Termo de Acordo de Metas e Compromissos, firmado
com a SETEC e o Ministério Público. Em seu bojo citam-se José Moran, Rosita Carvalho,
Moacir Gadotti, Sandra Santos, Nelson Piletti e outros, como autores que possuem trabalho
que auxiliam no processo de referência, e abrem um leque para reflexões sobre os desafios
que deverão ser superados em face da participação e integração dos que assumem, direta ou
indiretamente, o combate à evasão e à retenção nas unidades de educação.
Palavras–chave: ESTUDANTE, EVASÃO, ÊXITO, PERMANÊNCIA E RETENÇÃO

THE COPING EVASION AND RETENTION: BUILDING THE
REMAINING SHARES PLAN AND SUCCESSFULLY IN A
TECHNICAL EDUCATION UNIT
ABSTRACT: The article is an ethical analysis and presents the results of work that lasted a
year and a half, with research and bibliographic study on dropout and retention, which
culminated in the construction of the residence and Success Action Plan, a technical education
unit. A collective experience involving students, teachers, coaches and community, seeking to
fulfill the Statement of Goals and Commitments Agreement signed with SETEC and the
prosecution. In its wake cited were Joseph Moran, Rosita Carvalho, Moacir Gadotti, Sandra
Santos, Nelson Piletti and others as authors who have work to assist in the referral process,
and open a range for reflection on the challenges that must be overcome in the face
participation and integration of those who assume, directly or indirectly, combating evasion
and retention in education units.
KEYWORDS: STUDENT, EVASION, SUCCESS, STAYING AND RETENTION.
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INTRODUÇÃO
O trabalho é uma reflexão das atividades da Comissão Local de Ações para a
Permanência e Êxito dos Estudantes em uma unidade de educação técnica. Uma autoavaliação
dos envolvidos com o processo de combate à evasão e à retenção na instituição como um
todo.
As atividades foram realizadas durante etapas com o objetivo de reformular o processo
e as políticas de permanência e êxito no âmbito de um instituto federal de educação técnica e
tecnológica, durante uma revisão crítica de instrumentos, metodologias, critérios de avaliação
e resultados apresentados.
Este artigo é uma das produções de consolidação dos trabalhos que aconteceram entre
agosto de 2015 e junho de 2016, e refere-se ao tratamento final dado ao universo das duas
primeiras turmas de formação técnica subsequente ao ensino médio, em cursos de Agricultura
e de Informática, de um dos campi da instituição.
Também traz em seu bojo apontamentos do Plano de Permanência e Êxito dos
Estudantes do campus, resultado do processo de estudo bibliográfico, da pesquisa campo e da
construção de ações que visam garantir a permanência e o êxito de estudantes da unidade;
somando com a melhoria de índices de qualidade do ensino e da aprendizagem junto ao
instituto como um todo.
MATERIAL E MÉTODOS
O campus foi implantado em janeiro e iniciou suas aulas em março de 2015, com duas
turmas de cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, uma de Agricultura e outra de
Informática. Ao passo que nasceu, mesmo que, num primeiro momento, informalmente, a
Comissão Local, com a missão de empenhar-se em considerar as diferentes dimensões da
gestão pública assim como afirma José Moran que existem diferentes olhares sobre a
educação:
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A educação é como um caleidoscópio. Podemos enxergar
diferentes realidades; podemos escolher mais de uma perspectiva
de análise e cada uma terá uma lógica, seu fundamento, sua defesa,
porque projetamos na educação nosso olhar principal, nossas
escolhas, nossa experiência. (MORAN, 2007, p. 13)
A Comissão Local de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do campus foi
instituída em agosto 2015. E iniciou o processo de formalização dos trabalhos coletivos
externos e internos que envolveu estudantes, técnicos administrativos e professores, de
diversas classes, níveis e áreas do conhecimento. Externa, quando se trata do resultado do
trabalho do grupo de profissionais que fica na Reitoria do instituto enquanto coordena os
trabalhos das comissões locais nas onze unidades da instituição. E interna, dentro do campus.
Mesmo antes da formalização da comissão, já nos primeiros meses de aulas, a
necessidade de intervenções sobre o tema foi inadiável, pois os primeiros relatórios de faltas
já trouxeram dados preocupantes: seis estudantes, ou seja, 10,5% do universo, não
frequentavam regularmente às aulas; e outros dois (3,5%) não compareceram em nenhuma
das aulas. Além de outro grupo que se mostrava, pelas atitudes narradas pelos professores,
desmotivados e insatisfeitos com o processo educativo até então. Estes resultados trouxeram
uma reflexão inicial que já foi descrita em trabalho de Rosita Carvalho:
O que de imediato constatamos é a composição heterogênea do alunado.
São todos diferentes uns dos outros, seja em suas características
corporais, comportamentais, seja em suas experiências de vida, nas
atitudes, nos seus estilos de aprendizagem, em seus interesses, seja em
suas motivações para aprender e para participar. (CARVALHO, 2010, p.
53)

Intervenções foram realizadas de forma individual e coletiva, contudo, no
encerramento do semestre letivo, o resultado apontou evasão (36%) e retenção (32%). As
ações internas foram ampliadas na busca do retorno de evadidos e de incentivo aos que foram
retidos para continuarem.
Neste processo há uma comissão externa atuava na Reitoria do instituto e promoveu
oportunidades para estudo de documentos que nortearam e aproximaram os trabalhos que
aconteciam em toda a instituição. Dentre estes documentos estiveram o Relatório de
Auditorias do Tribunal de Contas da União, o Acórdão n° 506/2013 – TCU, o Termo de
Acordo de Metas e Compromissos; o Documento Orientador para a Superação da Evasão e
Retenção na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica - SETEC/MEC.
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Ao final de 2015 os trabalhos internos ampliaram-se com a análise de documentos do
campus sobre os projetos pedagógicos dos cursos, o processo seletivo, o atendimento aos
estudantes, a assistência estudantil, as visitas técnicas, os diários de classe, o atendimento
domiciliar, os exames de proficiência, a avaliação e recuperação paralela, as reuniões do
Conselho de Classe, os encaminhamentos aos serviços sociais e de saúde do município da
região, os convênios e parcerias com instituições locais, a promoção de eventos artísticos e
culturais, as solicitações de desligamentos e outros. Esta visão documental foi salutar para
alcançar uma visão universal do processo educativo e das relações entre professores, alunos e
instituição, assim como preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais:
A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de
modo a favorecer a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e
culturais, assim como possibilitar aos alunos usufruir as manifestações
culturais nacionais e universais. (MEC, 1997, p. 45)

Em 2016, uma pesquisa, sob a coordenação da comissão geral, envolveu servidores,
estudantes frequentes e estudantes evadidos de todos os campi e seus resultados, publicados
posteriormente no Relatório Qualitativo de Evasão e Retenção no Instituto, passaram a
nortear os trabalhos de sistematização das ações que estavam sendo construídas em prol da
permanência e do êxito dos estudantes do campus. Neste mesmo período intensificou-se a
distribuição de tarefas para a apresentação de propostas que fariam parte do plano de ações
local. Ao passo que esta metodologia alcançou a recomendação de Moacir Gadotti:
É preciso preparar propostas alternativas. Não propostas criadas por um
ou dois educadores, mas por todos os educadores, a partir das bases. É
essa a tarefa que nos cabe hoje. É uma tarefa gigantesca e estimulante:
construir uma nova educação, passo a passo com a construção de uma
nova sociedade. (GADOTTI, 1998, p. 130)

Em âmbito local, além das inclusões de pautas em reuniões de rotina da unidade, cada
servidor do campus recebeu, por e-mail, os links de acesso aos documentos de referência, e
outros de acesso plataformas de formulários on-line que colhiam contribuições sobre as ações
que poderiam ser realizadas, considerando e respeitando a área de atuação de cada
profissional. E, ainda assim acolheu-se por diversos momentos as propostas que eram dadas
pessoalmente por estudantes, técnicos administrativos e professores, de acordo com a atuação
e experiências institucionais, pedagógicas e/ou acadêmicas de cada um.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A evasão e a retenção ainda preocupam o campus. As duas primeiras turmas concluíram
com 48% de aprovados, 11% de retidos e amargos 41% de evadidos. Contudo, os trabalhos de
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enfrentamento da evasão e da retenção, já garantiram ferramentas e experiências de práxis que
melhorarão o reconhecimento dos estudantes que ingressaram na unidade e que virão
ingressar nas próximas oportunidades.
Um dos pontos de amadurecimento que o trabalho proporcionou foi o fato de que a
Cidade, analisada no âmbito do Estado, é uma cidade periférica e, assim como afirma Sandra
Santos, os educadores precisam estar atentos a esta realidade. Ela alerta:
E, se você leciona na periferia, a situação pode ser pior. Por questões
históricas, exaustivamente estudadas (escravidão, discriminação, pobreza etc.)
sabemos que a maior parte dos jovens dos bairros mais distanciados do centro
é negra e mestiça e, portanto, carrega maior ônus do que os outros. (SANTOS,
1999, p. 115)

Outra conquista é que o Plano de Ações de Permanência e Êxito do campus está
pronto e traz em seu bojo as ações que fazem parte da rotina de trabalho e construídas por
professores, alunos e técnicos administrativos, em um processo deontológico, previsto no
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão,
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu
maior patrimônio. (BRASIL, 1994)

O plano de ações é formatado em quatro colunas: POR QUÊ, O QUÊ, QUANDO e
QUEM, que facilitam a interpretação e o acompanhamento da atuação das partes. Sobre isso,
as tabelas seguintes apresentam exemplos das ações construídas:
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Tabela 1 – Algumas de ações assumidas pelos servidores técnicos administrativos da unidade, que estão
presentes no Plano de Ações de Permanência e Êxito do campus.
AÇÃO POR QUÊ

O QUÊ

QUANDO QUEM
Início Fim

2

8

53

3

Artigos

Durante os trabalhos da Comissão Estabelecer
contatos Jun
registraram-se queixas na falta de periódicos com os estudantes
contatos periódicos com os estudantes com excesso de faltas.
2016
com excesso de faltas.
Durante os trabalhos da Comissão Promover atividades de Jun
registraram-se queixas pela falta de incentivo à leitura.
atividades de incentivo à leitura.
2016
Durante os trabalhos da Comissão Ampliar o acompanhamento, Jun
registraram-se a necessidade de os atendimentos e as
ampliar o acompanhamento, os orientações
2016
atendimentos
e
as
orientações psicopedagógicos e sociais
psicopedagógicos e sociais aos aos estudantes.
estudantes.
Durante os trabalhos da Comissão Fazer contato com estudantes Jun
registraram-se queixas pela falta de evadidos para identificar e
contato com estudantes evadidos para registrar os motivos da 2016
identificar e registrar os motivos da evasão.
evasão.
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Alunos
2017
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Dez Bibliotecário
2017
Dez Pedagogo
2017

Dez Assistente
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Administração
2017
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Tabela 2 – Algumas de ações assumidas pelos setores de gestão da unidade, que estão presentes no Plano de
Ações de Permanência e êxito do campus.
AÇÃO POR QUÊ

O QUÊ

QUANDO QUEM
Início Fim

40

10

31

48

Artigos

Durante os trabalhos da Comissão Melhorar os espaços de Jun
registraram-se queixas sobre a falta de estudo
destinados
aos
espaços de estudo destinados aos estudantes.
2016
estudantes.
Durante os trabalhos da Comissão Realizar levantamento de Jun
registraram-se a necessidade de se equipamentos e materiais
adquirir mais equipamentos e materiais necessários à realização de 2016
necessários à realização de atividades atividades práticas nos cursos
práticas, nos cursos da área de da área de agricultura.
agricultura.
Durante os trabalhos da Comissão Incentivar a realização de Jun
registraram-se queixas na falta de estágios
curriculares
e
incentivo à realização de estágios extracurriculares na área de 2016
curriculares e extracurriculares na área informática.
de informática.
Durante os trabalhos da Comissão Aprimorar o sistema de Jun
registraram-se queixas no sistema de acompanhamento
da
acompanhamento da frequência dos frequência dos estudantes, 2016
estudantes, por meio dos docentes, da por meio dos docentes, da
coordenação do curso e da equipe coordenação do curso e da
técnica pedagógica.
equipe técnica pedagógica.
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Dez Diretor
2017
Dez Coordenador
Curso
2017 Agricultura

do
de

Dez Coordenador
Curso
2017 Informática

do
de

Dez Gerente
de
Ensino, Pesquisa
2017 e Extensão
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Tabela 3 – Algumas de ações assumidas pelos professores da unidade, que estão presentes no Plano de Ações
de Permanência e Êxito do campus.
AÇÃO POR QUÊ

O QUÊ

QUANDO QUEM
Início Fim

65

112

120

176

204

234

259

Durante os trabalhos da Comissão Desenvolver
ações
de Jun
registraram-se a necessidade de ações conscientização
da
de conscientização da importância da importância da qualificação 2016
qualificação para ascensão profissional. para ascensão profissional.
Durante os trabalhos da Comissão Oferecer apoio didático por Jun
registraram-se
sugestões
de meio das (TICs).
oferecimento de apoio didático aos
2016
estudantes por meio de tecnologias.
Durante os trabalhos da Comissão Desenvolver
Jun
registraram-se
queixas
no concomitantemente às aulas,
desenvolvimento
de
ações ações
de
inovação 2016
concomitantes às aulas, de inovação tecnológica,
tecnológica,
empreendedorismo, empreendedorismo,
cooperativismo e associativismo.
cooperativismo
e
associativismo.
Durante os trabalhos da Comissão Desenvolver
ações Jun
registraram-se necessidade de ações concomitantes às aulas, para
concomitantes às aulas, para ampliar a ampliar a consciência política 2016
consciência política do corpo discente. do corpo discente.
Durante os trabalhos da Comissão Desenvolver
ações, Jun
registraram-se queixas de ações concomitantes às aulas, que
concomitantes às aulas, que ajudem o ajudem o estudante a 2016
estudante a identificar o valor e a identificar o valor e a
utilidade do estudo em sua vida por utilidade do estudo em sua
meio de atividades ligadas ao seu vida por meio de atividades
cotidiano.
ligadas ao seu cotidiano.
Durante os trabalhos da Comissão Elaborar e executar um Jun
registraram-se queixas da falta de projeto de extensão com
projetos de extensão com envolvimento envolvimento da comunidade 2016
da comunidade estudantil.
estudantil.
Durante os trabalhos da Comissão Desenvolver
ações Jun
registraram-se
queixas
no sistematizadas de suporte à
funcionamento
das
ações aprendizagem, tais como: 2016
sistematizadas
de
suporte
à monitoria,
curso
de
aprendizagem, tais como: monitoria, nivelamento,
grupos
de
cursos de nivelamento, grupos de estudo, aulas de reforço e
estudo, aulas de reforço e recuperação recuperação paralela.
paralela.

Dez Professor
2017
Dez Professor
2017
Dez Professor
2017

Dez Professor
2017
Dez Professor
2017

Dez Professor
2017
Dez Professor
2017

Nota-se na coluna “QUEM” do plano de ações, o nome, o cargo efetivo ou a função
exercida por aquele que assume a ação e o compromisso com a ação. Um formato que deixou
o documento mais claro para qualquer estudante e ex-estudante que o ler, figuras salutares no
combate ao fracasso escolar, assim como afirma Nelson Piletti:
A própria escola poderá modificar-se, superar seus graves problemas, se
dispuser a possibilitar maior participação dos alunos. Os problemas dos altos
índices de reprovação e de evasão escolar, por exemplo, poderiam ser
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encaminhados de forma mais satisfatória se alunos e ex-alunos pudessem
discuti-los livremente e propor soluções. (PILETTI, 1999, p. 159)

Ao passo que o estudante será a principal figura a ser consultada nas etapas de avaliação
do plano, motivando retificações e alterações que melhorem cada vez mais a relação de
enfrentamento da evasão e da retenção na unidade.
CONCLUSÕES
A partir do trabalho foi possível detectar aspectos positivos, negativos e estabelecer
metas e sugestões para o Plano de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do campus,
de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica, possível de
implementação a curto e médio prazos. Tendo em vista que, grande parte de suas ações já são
realizadas pelos servidores da instituição.
O trabalho continua com o acompanhamento e tabulação de resultados, que contará com
a presença contínua de estudantes e ex-estudantes, além dos demais os segmentos da
instituição que estão envolvidos com a produção de documentos comprobatórios e divulgação
de conquistas, seja na forma de processos internos, ou informativos, impressos e
comunicações eletrônicas, que apresentem dados concretos do processo de permanência e
êxito dos estudantes enquanto se combate a evasão e a retenção.
O trabalho findou-se com a riqueza da experiência adquirida e a esperança de que é
possível superar obstáculos e garantir a permanência e o êxito dos estudantes que em algum
momento, por diversas razões e motivações, ingressaram ou ingressem, depois de vencerem
um processo seletivo, no campus.
Segue-se agora para o acompanhamento e outros desafios deverão ser superados em
face da participação e integração dos que assumiram uma parcela do plano, na busca da
melhoria contínua da educação técnica e profissional na instituição.
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O ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO NA CIDADE DE
FLORIANO: PERFIL PROFISSIONAL E IDENTIDADE
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RESUMO: Neste trabalho, objetivamos traçar o perfil dos alunos de cursos regulares do
ensino técnico da Rede Federal de Ensino da cidade de Floriano/PI. A pesquisa foi realizada
no período de outubro de 2013 a agosto de 2016, nas turmas concomitantes e subsequentes do
Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Instituto Federal do Piauí/Campus Floriano (IFPI). Para
a geração de dados, utilizamos observações, notas de campo e aplicação de questionário.
Como resultados, observamos que a maioria dos alunos do ensino técnico e tecnológico são
naturais de Floriano, com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, em que desse contingente,
os pais trabalham na educação e, principalmente, no comércio ou na prestação de servi.os.
Assim, observamos que o CTF e o IFPI tem contribuído para a oferta de cursos que atendam
ao mercado de trabalho e, consequentemente, forma profissionais de nível técnico bastante
qualificados.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, PERFIL
DISCENTE, IDENTIDADE.

THE BASIC EDUCATION, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL IN
FLORIANO/PI: PROFESSIONAL PROFILE AND IDENTITY
ABSTRACT: In this work, we aim to profile the students of regular courses of technical
education at the Federal Teaching the city of Floriano/PI. The survey was conducted from
October 2013 to August 2016, the concurrent and subsequent groups of College Floriano
Technician (CTF) and the Federal Institute of Piauí/Campus Floriano (IFPI). For the
generation of data, we use notes, field notes and questionnaire. As a result, we observed that
most students of technical and technological education are natural Floriano, with a family
income of 1 to 3 minimum wages, in which that quota, parents work in education, and
especially in trade or provision of service .the. Thus, we observe that the CTF and the IFPI
has contributed to the provision of courses that meet the labor market and consequently
qualified professionals form quite skilled.
KEYWORDS: VOCATIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION, PROFILE
STUDENT, IDENTITY.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, no Brasil, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) apresentou
uma reformulação em função do plano de expansão da rede federal de ensino, principalmente,
a partir das leis 11.892/2008 (que institui, dentre outras providências, a criação dos institutos
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federais, de novos cursos técnicos e tecnológicos e aumento no número de vagas),
12.513/2011 (que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego –
PRONATEC – com a finalidade de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
profissionalizantes para população brasileira) e do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil
(E-tec Brasil).
Diante disso, observamos um novo fazer “no desenvolvimento científico e tecnológico
para essa modalidade de ensino, com a intensificação e diversificação das atividades de
ensino visando a atender diferenciados públicos, nas formas presencial, semipresencial e a
distância” (BRASIL, 2008, p. 7). Além disso, é preciso considerar que essa expansão,
também, refletirá na formação acadêmica e profissional das cidadãs e cidadãos brasileiros e
na inserção no mercado de trabalho, bem como atenderá uma demanda na indústria crescente
(CUNHA, 2005). Por outro lado, observamos que tais mudanças resultam em alterações
importantes no cenário educacional, visto que a introdução de cursos tecnológicos, por serem
cursos de menor duração, barateará os custos da formação superior, bem como no caso da
criação e distribuição de escolas técnicas, a demanda pela formação superior será redistribuída
por meio da formação técnica profissional.
Com a revitalização da Educação Profissional e Tecnológica, observa-se a criação
de uma nova estrutura social, com o surgimento de um novo profissional. Nas décadas de 50 e
60 os profissionais estavam divididos em nível técnico e os egressos das universidades. Neste
novo contexto, o do profissional tecnólogo, houve o desmembramento em um sistema hibrido
(formação tecnóloga) com características tanto do Ensino Médio quanto do Ensino Superior,
como do Ensino Técnico Profissional. Assim, temos nessa proposta de formação um novo
projeto de ensino profissional, mais adaptado ao contexto de constantes mudanças
tecnológicas (STEFANINI, 2008).
Nesse sentido, esta pesquisa foi realizada através de questionários para
identificarmos o perfil dos alunos que optam em fazer cursos técnicos na Rede Federal de
Ensino na cidade de Floriano, Piauí. Além disso, pretendemos conhecer os motivos sociais e
econômicas que levam os jovens e adultos a escolherem a Educação Profissional e
Tecnológica.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2012;
CRESWELL, 2014) para investigar a Rede Federal de Ensino de Floriano/PI. A pesquisa
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consiste na seleção de métodos, bem como na reflexão dos pesquisadores a fim de
compreender as práticas investigadas, as pessoas e, consequentemente, analisar as
experiências de pessoas ou grupos. (ANGROSINO, 2009).
A pesquisa empírica foi realizada com alunos/as de duas escolas de ensino médio
profissionalizante, localizadas no município de Floriano/PI, no período de outubro de 2013 a
agosto de 2016. Os dados foram produzidos a partir de análise e observações de dados e,
principalmente, questionários com perguntas abertas, respondidos livremente pelos/as
alunos/as. A análise dos dados compreendeu uma análise descritiva e interpretativa dos
resultados, apresentados em forma de gráficos
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo, contamos com a participação de 654 alunos/as, sendo 458 alunos do Instituto
Federal de Piauí (UFPI) dos cursos técnicos de Informática, Edificações, Eletromecânica e
Meio Ambiente e 196 alunos do Colégio Técnico de Floriano (CTF) nos cursos técnicos em
Agropecuária, Informática, Enfermagem.

Figura 1: Renda familiar. CTF/2016

Figura 2: Renda familiar. CTF/2016

Ao serem questionados sobre a renda (conforme Figuras 01 e 02), a maioria dos
alunos/as possuem renda de 1 a 3 salários mínimos. Além disso, identificamos um número
significativo de famílias que possuem menos de um salário mínimo (45% somando-se as duas
instituições). Isso significa que boa parte dos alunos e, consequentemente, das suas famílias
enxergam no ensino médio profissionalizante a chegada mais rápida e de maneira qualificada
ao mercado de trabalho. Logo, essa iniciativa implicaria melhoria na renda familiar.
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Figura 3: Escolha da Instituição CTF/2016

Figura 4: Escolha da Instituição. CTF/2016

A entrada no mercado de trabalho implica boa qualificação. Em razão disso,
questionamos os participantes sobre os motivos que os levaram a escolher escolas públicas de
nível federal. Os dados demonstram que, no IFPI e no CTF, essas escolham são motivadas
pela estrutura física, em razão das salas de aula amplas e bem equipadas, laboratórios das
mais diversas áreas, espaço para prática de atividades esportivas e culturais, bem como
alojamento e restaurante universitário. Além disso, outro fator importante é a equipe docente.
As duas escolas possuem professores qualificados, com inúmeros mestres e doutores atuantes
com a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Figura 5: Benefícios. CTF/2016
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Observamos que há uma certa diferença dos dados analisados, em ambas instituições,
sobre os benefícios que elas oferecem aos alunos, como a predominância do auxilio estudantil
no Instituto Federal do Piaui (IFPI) e da moradia no Colégio Técnico de Floriano (CTF), um
dos recursos mais utilizados pelos discentes das cidades circunvizinhas a Floriano para
estudarem e, consequentemente, conquistar a diplomação. Podemos constatar que os alunos e
alunas nas duas instituições são beneficiados com alimentações gratuitas, além da
possibilidade de participarem de Projetos de Iniciação Cientifica Júnior ou de Extensão.

Gráfico 05: Atuar na área. CTF/2016

Gráfico 06: Atuar na área. CTF/2016

Pelas questões já mencionadas anteriormente: baixa renda familiar, busca pela
qualificação profissional e emprego, instituições estruturadas e corpo docente qualificados, a
maioria dos alunos do ensino básico, técnico e tecnológico da Rede Federal de Floriano
desejam atuar na sua área do seu curso técnico, visto que já entram com o intuito de ingressar
no mercado de trabalho cedo, para ajudar ou complementar na renda familiar, além de
gostarem dos cursos ofertados pelas duas instituições que lhes proporcionam oportunidades e
conhecimento.
CONCLUSÕES
Diante das observações ocorridas no cenário estudantil desde o início da pesquisa, em
2013, até o momento atual, observamos que os alunos da Educação Profissional e
Tecnológica da Rede Federal de Ensino de Floriano, em sua maioria, são naturais da cidade
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de Floriano, no entanto, verificamos enorme demanda de alunos de outras cidades
circunvizinhas.
Os cursos nas modalidades concomitante e integrado ao ensino médio representam a maior
parte da oferta e de alunos ingressos. A maioria são do sexo feminino, com idade media de 14
a 18 anos. Em relação à renda, a maioria das famílias recebem até três salários mínimos. Isso
repercute diretamente na escolha para estudarem em escolas federais, pois a inserção no
mercado de trabalho é facilitada, segundo os participantes, por terem estudado em uma escola
de nível técnico. As escolhas por essas instituições se dão por conta da boa estrutura física e
um excelente corpo docente.
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O ENSINO DE CÁLCULO I: DESAFIOS E DIFICULDADES
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1

RESUMO: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa realizada no âmbito do Trabalho

de Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR. A pesquisa, além de abordar alguns aspectos
históricos do Cálculo e análise de seu ensino, faz um relato das dificuldades enfrentadas pelos
acadêmicos das instituições públicas federais do Estado de Roraima que cursaram ou cursam
a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I. Dessa forma, a investigação consistiu em um
estudo teórico e exploratório sobre os principais desafios e/ou dificuldades encontradas pelos
alunos no ensino de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI I). Para tanto, foram realizadas
pesquisas de cunho teórico bibliográfico sobre a historicidade do CDI e também o ensino do
CDI no Brasil. A pesquisa teve como objetivo geral identificar os principais desafios e/ou
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Cálculo I nas instituições
de ensino públicas federais de Roraima. Para tal, foi elaborado questionário com a aplicação
in loco com o propósito de avaliar a visão dos acadêmicos a respeito da disciplina. Outras
informações que foram objetos de análises, diz respeito aos dados referentes à evasão,
aprovação e não aprovação na disciplina CDI I das universidades pesquisadas. Os resultados
demonstram que inúmeras são as dificuldades encontradas pelos alunos, dificuldades estas
que se estendem as instituições trabalhadas durante a construção deste trabalho. Um reflexo
negativo destas dificuldades está no número de evasão dos alunos, assim também como a não
aprovação que possui um índice muito alto.
Palavras–chave: Desafios e dificuldades em Cálculo I, Educação Matemática, Ensino de
Cálculo Diferencial e Integral.

THE
CALCULATION I TEACHINGT: CHALLENGES AND
DIFFICULTIES FACED BY ACADEMIC OF THE FEDERAL
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN RORAIMA
ABSTRACT: This article presents the results of a survey executed in the ambit of the
Conclusion Work of the Course in Mathematics Degree, at Federal Institute of Education,
Science and Technology of Roraima - IFRR. The research, besides approaching about some
historical aspects of the Calculus and its teaching analysis, does an account of the difficulties
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faced by students of the federal public institutions in the state of Roraima who cursed or are
studying the subject Differential and Integral Calculation. Thus, the research consisted of a
theoretical and exploratory study about the main challenges and / or difficulties descovered by
the students in the teaching of Differential and Integral Calculation I (CDI I). Therefore, were
developed bibliographic and theoretical surveys about the historicity of the CDI and also
about the teaching of CDI in Brazil. The research’s general aim was to identify the main
challenges and / or difficulties in the teaching-learning process in Calculation I discipline in
the federal public educational institutions of Roraima. To this end, was drawn a questionnaire
with application on the locus with questions related to the main objective of this work. The
purpose was to evaluate the views of thestudents about the discipline. Other information that
was object of analysis relates to the data about evasion, approval and disapproval on CDI I
discipline of the surveyed universities. The results show that numerous are the difficulties
founded by the students, difficulties that extend to the institutions worked during the
construction of this work. A negative reflection of these difficulties is the number of evasion
of students, as
well
the disapproval that has a
very high rate.
KEYWORDS: Challenge and difficulties in Calculation I, Mathematics Education, Teaching
of Differential and Integral Calculation.

INTRODUÇÃO
Antes de nos aprofundar ou delinear mais especificamente esse trabalho, faz-se
necessário relatar as experiências ou parte delas vividas pelo pesquisador deste trabalho,
enquanto acadêmico do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal De Roraima
– IFRR, a fim de contextualizar essa pesquisa e explicar o interesse pelo tema proposto “O
ensino de cálculo I: desafios e dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos das instituições
federais de ensino superior em Boa Vista-RR”.
Ao ingressar na licenciatura em matemática no segundo semestre de 2012 depareime115 com as disciplinas introdutórias do curso, com matérias que envolviam a utilização de
cálculos já familiares aos tempos do ensino de educação básica com disciplinas do tipo
Cálculo Vetorial/ Geometria analítica, Fundamentos De Matemática Elementar I e Geometria
Plana/Trigonometria I. A essa altura já tinha ouvido falar da disciplina de Cálculo I, porém,
como a maioria das turmas dos cursos de exatas, havia pouca ou quase nenhuma noção do que
se tratava e tão pouco de sua finalidade no contexto do curso.
No segundo módulo da faculdade iniciou-se o processo de aprendizagem da disciplina
de cálculo I e no decorrer das aulas e estudos da matéria foi difícil à compreensão de alguns
conceitos, uma vez que a mesma apresentava grau mais elevado de abstração. A disciplina de
cálculo diferencial é o componente do curso de Matemática e de demais cursos das ciências
115

Uso o verbo na primeira pessoa do singular apenas para fazer referência ao percurso da minha formação.
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exatas que se apropria no estudo dos movimentos e das variações e é através deste
aprofundamento que tem-se subsídios para que sejam analisadas as funções que desvendam as
mais variadas situações físicas e químicas.
Embora, a disciplina de cálculo I seja de grande relevância na formação acadêmica, é
observado dentro das instituições de ensino superior um grande índice de reprovação e
abandono desta disciplina, este dado é observado não apenas nas instituições do estado de
Roraima especificamente, mas nos demais estados brasileiros, e de acordo com pesquisas
mais aprofundadas, esse problema chega a ocorrer até em outros países, inclusive nos
chamados países desenvolvidos.
Diante de tal problemática surgiu o nosso objeto de pesquisa, o qual buscamos
responder o seguinte problema: quais os principais desafios e/ou dificuldades enfrentados
pelos acadêmicos das Instituições Federais de Ensino Superior de Roraima, na disciplina de
Cálculo I? Para responder tal indagação procurou-se identificar quais são esses desafios e/ou
dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos. Assim, houve a necessidade de realizar um estudo
bibliográfico sobre o ensino de Cálculo I no Brasil, e também fazer um levantamento das
taxas de aprovação e reprovação nessa disciplina nas instituições federais de ensino superior
Roraima, fazendo a descrição destes desafios e/ou dificuldades a partir da visão dos
acadêmicos.
O Ensino do Cálculo Diferencial é uma consequência da introdução do ensino de
matemática nos tempos do Brasil colônia. A sua origem está ligada ao fato da presença dos
jesuítas que naquela época, dominaram o método de ensino brasileiro, pelo menos até certo
momento da história. Havia por parte dos mestres jesuítas uma preocupação quanto à inclusão
da matemática no currículo inspirados no colégio de Roma, porém o método de ensino
utilizado pautava-se no estilo clássico humanista onde, a educação defendida pelos jesuítas
era educação baseada apenas nas humanidades clássicas (TORRES E GIRAFFA, 2009).
Dentro dessa perspectiva, os autores Torres e Giraffa (2009, p.22) ainda destacam
que o início do ensino matemático no Brasil teve suas origens mediante a influência dos
jesuítas que criaram uma escola no Rio de Janeiro no ano de 1573, o objetivo das escolas
“inacianas era formar rapazes para servir a igreja”. Percebe-se assim, que nesse momento, há
um explícito descrédito com o ensino da matemática, uma vez que o enfoque do ensino da
época era enfatizado nas ciências humanas e a gramática.
A primeira vez que a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral foi ministrada no
Brasil se passa no ano de 1810, no Curso Mathematico da Academia Real Militar do Rio de
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Janeiro, que era então recém-criada nessa época. Nessa instituição, o ensino de tal conteúdo
baseava-se em uma tradução para o português do livro Traité Élémentaire de Calcul
Différentiel et de Calcul Intégral do francês Sylvestre François Lacroix (1765-1843). Mais
tarde em 1893 criou-se a escola politécnica de São Paulo, essa escola foi fundada nos moldes
da Eidgenössische Technische Hochschule de Zurique, o ensino do Cálculo nesta instituição
tomava como referência o livro Premiers Élements du Calcul Infinitesimal (LIMA, 2013).
Assim, tem-se a introdução do estudo do Cálculo Diferencial e Integral no terceiro
ano. Entretanto, os autores destacam que nenhuma das modificações feitas por Benjamin
Constant, produziram mudanças significativas no ensino brasileiro. Foi somente na década de
20 que começaram as alterações no panorama da educação em nosso país (TORRES E
GIRAFFA, 2009).
As dificuldades encontradas no aprendizado do cálculo apresentam-se de diversas
maneiras diferentes. Existem pesquisas ligadas à questão de qual aspecto essas dificuldades
estariam associadas, se num aspecto psicológico ou epistemológico. Mas nos limitaremos,
nessa pesquisa, em geral buscar essas dificuldades e problemas encontrados sob a ótica dos
alunos participantes da pesquisa.
Em decorrência dessas informações nos convém questionar onde se configura tal
dificuldade, se no processo de aprendizagem? Ou no próprio aluno? Por que tantas
reprovações na disciplina de cálculo I? Como sanar ou pelo menos diminuir esses índices de
reprovações e melhorar o aprendizado dos alunos? Daí a importância de trabalhos
desenvolvidos na área, uma vez que essa questão continua se apresentando de maneira
acentuada nos cursos superiores nos dias atuais.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa tem como objetivo identificar os principais desafios e/ou dificuldades
no processo de ensino aprendizagem na disciplina de Cálculo I nas instituições públicas
federais do Estado de Roraima.
Os procedimentos metodológicos para a sua realização foram feitos de acordo com
referências bibliográficas que tratam sobre a origem e o ensino do Cálculo. Acrescida a essa
pesquisa, realizamos uma coleta de dados junto aos cursos de Matemática das Instituições
Federais de Ensino Superior de Roraima, coletando dados junto aos acadêmicos que cursaram
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ou já tenham cursado a disciplina de Cálculo I, bem como também, na coordenação dos
cursos que ministram essa disciplina.
Para responder à questão norteadora desta pesquisa, foi assumida a pesquisa de
natureza exploratória, onde se buscou o conhecimento de forma teórica por meio de revisão
bibliográfica e também a aplicação de questionário trazendo um viés mais específico para o
contexto do ensino de Cálculo I nas Instituições Públicas Federais de Roraima.
Desse modo, no que diz respeito aos objetivos, a pesquisa possui um caráter
exploratório, que de acordo com Santos (2002, p. 26), “explorar é tipicamente a primeira
aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”.
Com relação aos procedimentos técnicos, foi feita a pesquisa em campo, pois a mesma vai
buscar os dados in lócus, ou seja, no local onde os fatos acontecem, e isso permite uma
aproximação do pesquisador com o objeto estudado, desta forma, os dados empíricos dessa
pesquisa foram coletados juntos aos acadêmicos das instituições pesquisadas, bem como,
junto a coordenação dos cursos em que estes acadêmicos fazem parte.
Neste caso, as instituições pesquisadas foram, a Universidade Federal de Roraima
(UFRR) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), todos
localizados no município de Boa Vista, pois nessas instituições são ofertadas a disciplina de
Cálculo I em cursos diversos da área de exatas e também em cursos que contemplem esta
disciplina. Vale salientar ainda que essas instituições possuem os alunos que foram os sujeitos
da pesquisa, tendo em vista que o objetivo deste estudo é conhecer a percepção desses alunos
quanto aos desafios e dificuldades vividos por eles com relação ao ensino do Cálculo I.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir apresentam-se os resultados obtidos nas Instituições de Ensino Superior
(UFRR e IFRR), os dados apresentados se referem às disciplinas de Cálculo Diferencial e
Integral I, que estão presentes em cursos de exatas, tais como: Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Física, Química e Matemática. A Tabela 1 apresenta o quantitativo de alunos
matriculados aprovados e reprovados no período de 2013 a 2016 na Universidade Federal de
Roraima, conforme dados disponibilizados pela Coordenação do Curso de Matemática.
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Tabela 1: Matriculados/Aprovados/Reprovados na disciplina de Cálculo Diferencial
e integral I na Universidade Federal de Roraima
ANO
2013
2014
2015
Total

MATRICULADOS
275
329
471
1.075

APROVADOS
109
82
113
304

REPROVADOS
166
247
358
771

Fonte: Coordenação do Curso de Matemática da UFRR, 2016.

Quanto aos dados de aprovação na UFRR, é possível perceber que a quantidade de
alunos reprovados é bem significativa, com destaque para o ano de 2014 onde a quantidade de
alunos reprovados foi superior ao quantitativo de aprovados, o que demonstra que existem
dificuldades a serem superadas. Essas dificuldades serão explicitadas nos gráficos
apresentados posteriormente, onde busca-se através da coleta de dados demonstrar as maiores
dificuldades apresentadas pelos alunos da disciplina de Cálculo Diferencial I. Nos dados
obtidos no IFRR, foi feito um recorte temporal nos anos de 2012 a 2015.

Tabela 2: Matriculados/Aprovados/Reprovados na disciplina de Cálculo Diferencial
e integral I no Instituto Federal de Roraima
ANO
2012
2013
2014
2015
Total

MATRICULADOS
20
11
21
26
78

APROVADOS
7
5
9
3
24

REPROVADOS
13
6
12
23
54

Fonte: Coordenação do Curso de Matemática do IFRR, 2016.

Verifica-se que os resultados demonstram que nos anos de 2012 a 2015 o número de
alunos reprovados na disciplina de Cálculo I são maiores que os de aprovados, inclusive no
ano de 2015, onde esse percentual cresce bastante, pois de um total de 26 alunos matriculados
somente 3 conseguiram aprovação.
Questionamos aos sujeitos pesquisados acerca do conhecimento prévio sobre a
disciplina Cálculo I antes do ingresso na graduação. Como resultado obteve-se a seguinte
informação dos alunos das duas instituições.
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Gráfico 1: Conhecimento sobre a disciplina
antes da graduação - alunos da UFRR

Gráfico 2: Conhecimento sobre a disciplina antes da
graduação - alunos do IFRR

Os dados relativo ao grau de conhecimento sobre a disciplina de Cálculo I nas duas
instituições, mostraam que a maioria dos alunos não conhecia a disciplina, este fato contribui
para a dificuldade na aprendizagem da mesma. Não ter conhecimento prévio e básico da
matemática pode ser fator influenciador quando se trata de dificuldades em disciplinas
específicas, como é o caso de Cálculo I.
Quanto as dificuldades dos acadêmicos referentes a metodologia aplicada em sala de
aula, em relação à disciplina de Cálculo I, onde trata sobre a forma de ensino da mesma pelo
professor. Seguem os resultados nos gráficos 3 e 4:

Gráfico 3: Satisfação dos acadêmicos sobre a

Gráfico 4: Satisfação dos acadêmicos sobre a

metodologia de ensino usado pelos professor de

metodologia de ensino usado pelos professor de

Cálculo I – UFRR.

Cálculo I – IFRR.

Perguntamos também dos alunos se o fato de não gostar da metodologia empregada
pelo professor teria influência na aprendizagem. A maioria dos alunos acredita que o fato de
gostar ou não do método de ensino do professor da disciplina influencia diretamente no
aprendizado, e isto se reflete no desempenho dos mesmos em sala de aula, inclusive com a
demanda de reprovação crescente nas duas instituições ou mesmo a perca de interesse onde os
alunos acabam reprovando mais de uma vez na disciplina.
Indagou-se aos entrevistados se esses têm ou tiveram dificuldades em aprender os
conteúdos de Cálculo I, os resultdos mostram que grande parte dos alunos possuia alguma
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dificuldade, mesmo que estas dificuldades não sejam totais. Os reflexos desses obstáculos
estão expressos nos números de reprovação na disciplina, já apresentado nas Tabelas 1 e 2.
Guedin (2004), esclarece que a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral é muito diferente
de outras estudadas pelos alunos que ingressam nos cursos superiores, logo é natural os
mesmos terem dificuldades na compreensão dos teoremas, conceitos e até mesmo cálculos
abordados na disciplina.
Ainda em referência a esse último questionamento, buscou-se instigar sobre quais os
fatores que influenciavam nas dificuldades encontradas pelos alunos. A falta de base em
matemática foi o quesito mais explicitado pelos alunos da UFRR, correspondendo a 43%. A
metodologia inadequada do professor aparece com maior porcentagem das afirmativas
relacionadas a dificuldades dos alunos do IFRR, seguida da falta de base em matemática, e
em seguida a ausência dos alunos nas aulas, fator esse que se deve ter atenção, uma vez que se
precisa entender o que motiva essa ausência do aluno em sala de aula.
Procurou-se saber na opinião dos alunos, sobre o que seria necessário para melhorar
aprendizagem na disciplina de Cálculo I. A seguir apresentamos alguns depoimentos, neste
primeiro instante de alunos da UFRR, com as possíveis soluções na visão deles para um
melhor rendimento:
“Como não tive uma boa base, me esforçar mais, estudar mais conteúdos requisitos necessários para essa
disciplina”, “Mais interesse da minha parte e leva a disciplina mais a sério e ter mais tempo pra estudar”,
“melhor preparação na base de matemática”, “ter mais tempo com certeza seria bom, afinal não se aprende
decorando e sim praticando e isso leva tempo”, “grupo de estudo e mais material didático do professor”.
(RESPOSTAS DE ALUNOS DA UFRR).

“Faltou interligar a disciplina com as outras já estudadas para assim diminuir as
dificuldades. Fui aprender essa interligação ao término da disciplina”;
“Que o professor se dedicasse 100% para passar o conhecimento e sanar todas as dúvidas
dos alunos e se preocupar em transmitir o conhecimento de forma clara e simples”;
“Primeiro é em relação ao professor para ministrar o curso de Cálculo I, tem que dominar a
disciplina e ser mais responsável em sua aula. Se possível no mínimo ter paciência com os
alunos que terminaram o ensino médio a algum tempo e em relação a aprendizagem do aluno
tem que ter mais compromisso com a disciplina e procurar estudar mais”;
“Fortalecimento dos pré-requisitos para estudar o assunto, temos que organizar a grade de
forma que seja visto fundamentos e geometria antes de Cálculo, isto seria uma grande ajuda
e melhoria o desempenho dos alunos nesta material”.
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Gomes (2012) relaciona algumas causas de dificuldades encontradas por alunos na
disciplina em questão e ressalta que somada as novidades do ser universitário, muitas vezes, a
imaturidade e algumas deficiências trazidas do processo educacional anterior, a reprovação e
evasão no primeiro período dos cursos não se torna uma novidade.

CONCLUSÕES
Ao discorrermos sobre as mazelas presentes no processo de ensino-aprendizagem da
disciplina de Cálculo I nas Instituições de Ensino Superior pesquisadas, percebe-se que
embora a disciplina de Cálculo seja uma ferramenta primordial, levando-se em consideração o
seu uso nas mais diversas aplicações, tanto nas áreas científicas e tecnológicas, quanto na área
das ciências humanas, a grande maioria dos acadêmicos encontra dificuldades quanto ao
entendimento desta disciplina.
Tal problemática possui suas raízes fincadas nas mais diversas causas, que variam
desde uma má aprendizagem no decorrer da vida escolar envolvendo o binômio alunoprofessor, quanto ao desinteresse pela temática. Assim como outros fatores que vem a
influenciar de forma direta ou indireta na aprendizagem da disciplina.
A pesquisa teórica sobre o ensino de cálculo no Brasil se mostrou essencial para uma
melhor compreensão do panorama desta temática em nosso país, inclusive nos processos e
transformações que ocorreram desde a introdução deste conteúdo nas universidades
brasileiras. Também se destaca a importância em apresentar o histórico das IES pesquisadas,
onde se faz necessário conhecer o contexto que remonta a história, mudanças e evoluções de
cada instituição e por fim, os resultados obtidos em função das indagações que foram
levantadas em relação ao objetivo principal deste trabalho.
Ao observarmos os resultados, percebemos a profundidade da problemática em
questão. Os alunos apresentaram dificuldades de várias ordens. Desse modo, destaca-se a
necessidade de uma reflexão mais atenciosa para melhor proveito dessas informações a fim de
minimizar este quadro e por consequência, destacamos que estas medidas precisam ser
trabalhadas de maneira mais efetiva para que tão logo ocorra uma eventual mudança neste
cenário, uma vez que essa deficiência no processo de aprendizagem da disciplina tem levado
ao alto índice de reprovação e evasão dentro das salas de cursos da graduação.
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EXPERIÊNCIA
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RESUMO: Os meios de comunicação são artifícios que permitem e facilitam a comunicação

entre pessoas, e a Libras é o meio de comunicação que permite a transmissão de ideias entre
ouvintes e surdos, e vice-versa. Com o surgimento da Libras, aparece a necessidade de
aumentar a demanda de profissionais e materiais didáticos para ensinar essa língua, com a
finalidade de proporcionar a inclusão de surdos na sociedade. Com isso, educadores de
diversas instituições realizam palestras, oficinas e minicursos para o ensino de Libras para
ouvintes, com o intuito de preparar as pessoas para ter comunicação com o público não
ouvinte. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de participação
de uma oficina voltada ao ensino de Libras para alunos e servidores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia campus Ji-Paraná.
Palavras–chave: Comunicação, Inclusão, Ouvintes, Surdos
THE TEACHING OF LIBRAS IN HIGH SCHOOL: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: The media are gimmicks that allow and facilitate communication
between people, and the Libras is the means of communication that allows the transmission of
ideas between listeners and non-listeners, and vice versa. With the rise of the Libras, the need
to
increase the
demand of
professionals and educational
materials to
teach the
language, with the
purpose to
provide the
inclusion of
deaf
people in
society. With that, educators from several institutions conduct lectures, workshops and short
courses for
the
teaching of Libras for listeners, in
order
to prepare
people to have communication with the public listener. Therefore, this work aims to report the
experience of participation in a workshop dedicated to teaching students and to servers in
the Federal Institute of education, science and technology of Rondônia campus Ji-Paraná.
KEYWORDS: listeners, deaf, communication, inclusion

INTRODUÇÃO
Os meios de comunicação são artifícios que permitem e facilitam a comunicação entre
pessoas contribuindo com o processo de transmissão de informações. Se procurarmos os
significados de comunicação, iremos observar a imensa quantidade de resultados, mas uma
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definição simples e que responde tudo está na que diz, “comunicação é a forma como as
pessoas se relacionam entre si, consiste numa atividade essencial para a vida em sociedade,
pois, é desta forma que nos expressamos, emocionamos, transmitimos e recebemos
informações” (FERRAZ, 2015).
Ao longo da história, o homem sempre desenvolveu formas para se comunicar: sinais,
desenhos, cartas, criação de alguns objetos, etc. Antes da Língua de Sinais, os surdos eram
considerados imbecis, anormais, incompetentes e etc., o que resultava o afastamento das
atividades educacionais, fazendo com que não adquirissem conhecimento (SILVA, 2009). E
com a criação desses diversos tipos de comunicação, surge a necessidade de atender ao
público, portador de necessidades especiais.
Em 2002, o Governo Federal, pela Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais
(LIBRAS), como um meio legal de comunicação e expressão dos surdos brasileiros
(ALBRES, 2012).
A partir daí o ensino da Libras sofre um grande movimento, aumentando os números
de cursos de aprendizagem e capacitação para público diversos, exigindo também
profissionais e materiais didáticos para atender essa demanda. Os surdos são, em geral,
incompreendidos pela sociedade, por conta de sua dificuldade na comunicação com os
ouvintes, o que dificulta ações normais do dia a dia e chega a diferenciá-los das pessoas
‘normais’, mas essa dificuldade surge somente porque as pessoas não têm o conhecimento da
língua de sinais (SANCHES, 2013).
E assim surge uma necessidade de comunicação entre aquele público, pois as relações
sociais entre surdos e ouvintes poderão gerar dificuldades de entendimento, uma vez que
ambos são usuários de diferentes línguas, e também por que fazem leituras diferentes do
mundo: digamos que para os surdos a boca são suas mãos, e seu ouvido são seus olhos, ao
passo que os ouvintes se guiam muito mais pela fala e audição (ALBRES, 2005).
Então surge a necessidade de o Governo Federal por meio do Decreto nº 5.626, prever
e determinar a formação de profissionais que trabalhem no ensino e tradução dessa língua em
cursos de Letras-Libras e em cursos de especialização em Libras.
E com isso, o objetivo deste artigo, é relatar a experiência de participação em um
minicurso, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
(IFRO) – câmpus de Ji-Paraná no ano de 2013, sendo uma das ações do projeto de extensão,
intitulado “Nos Labirintos da inclusão”, sob a orientação da Prof.ª Alice Cristina Souza
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Lacerda Melo de Souza, realizado nos dias 07, 11 e 14 de dezembro de 2013, nas
dependências do câmpus.
MATERIAL E MÉTODOS

O presente relato de experiência é referente a um minicurso, realizado nas
dependências do IFRO câmpus Ji-Paraná, nos dias 07, 11 e 14 de dezembro do ano de 2013.
O minicurso foi ministrado por duas interpretes de Libras da rede pública do município de JiParaná, com uma carga horária de 20 horas. A cada encontro era trabalhado conteúdos
diferenciados, focando no ensino básico da Libras, a programação da oficina está descrita na
Tabela 1, a seguir:
Tabela 1. Programação do minicurso de Libras. IFRO, 2013.
MINICURSO PEDAGÓGICO: LIBRAS
Data
Conteúdo

07/12/2013

11/12/2013

14/12/2013

- História da Libras;
- As configurações de mão;
- Alfabeto manual;
- Os números;
- Cumprimentos;
- Pronome – identificação pessoal;
- Família;
- Ano, mês e dia da semana;
- Tempo e calendário;
- Sinal – colocado por um surdo;
- Animais;
- Frutas;
- Materiais escolares;
- Cores;
- Meio de transporte

Metodologia
Apresentação entre os
participantes; ensinando
cada
aluno
a
configuração de mão de
seu nome em Libras; e
uso da apostila.
Uso da apostila; teatros.

Presença de um surdo
para dar o sinal a cada
participante; e uso da
apostila.

Fonte: projeto “Nos Labirintos da inclusão”. IFRO, 2013.

Para a realização do minicurso as ministrantes desenvolveram uma apostila, contendo
todo o conteúdo previsto, com o intuito de facilitar o acompanhamento dos alunos
participantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o site Portal Educação (2015), no Brasil a Língua de Sinais ganhou espaço a
partir de 1857 quando Eduard Huet, um francês que ficou surdo aos doze anos veio ao país a
convite de D. Pedro II para fundar a primeira escola para meninos surdos primeiramente
chamada Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual INES (Instituto Nacional de Educação de
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Surdos). A partir da fundação da escola, os surdos brasileiros puderam então criar a Língua
Brasileira de Sinais, que se originou da Língua de Sinais Francesa e das formas de
comunicação já utilizadas pelos surdos de vários locais do país.
É importante ressaltar que nem sempre houve a aceitação pelo uso da Língua de
Sinais, que muitas foram às tentativas em torno da discussão sobre como educar os surdos,
pois alguns se mostravam favoráveis ao método oralista (uso da fala). No ano de 1880 em um
Congresso Mundial de Professores Surdos ocorrido em Milão na Itália decidiu-se que todos
os surdos deveriam ser educados pelo método oral puro, ou seja, sem o uso de qualquer sinal
(SANCHES, 2013). Somente no ano de 1896 a pedido do Governo brasileiro, A.J. de Moura e
Silva, que atuava como professor de surdos no INES foi ao Instituto Francês de Surdos com a
missão de avaliar esta decisão e chegou à conclusão de que o método oralista não era eficiente
para todos os surdos.

Figura 1. Primeiro dia da oficina. IFRO, 2013.

Os três dias de realização da oficina contaram com a participação de vários alunos,
tanto alunos de nível médio, como alunos da Licenciatura em Química.
A oficina iniciou em 07 de dezembro de 2013, onde cada aluno participante recebeu
uma apostila com todo o conteúdo a ser ministrado. Iniciou-se com as apresentações, onde
cada aluno usando a datilologia representava seu nome (Figura1), essa estratégia utilizada
Artigos

Ciências Humanas

14190

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

pelas ministrantes foi para fazer com que os participantes já começassem a ter uma noção do
alfabeto em libras. Em seguida já seguiu a ementa, onde as mesmas falavam da história da
Libras, e retornou-se novamente à parte da datilologia, onde foi possível aprender como é
representado as letras do alfabeto e os números em Libras.
No segundo dia de oficina (11/12/2013 - quarta-feira), aconteceu uma aula mais
dinâmica, onde os participantes atuaram em um teatro que só podia usar a linguagem de
sinais, para que os participantes pudessem dominar um pouco mais a datilologia, e ainda fazer
com que aqueles aprendessem as maneiras fáceis de comunicar por meio da libras, sabendo
então como perguntar o nome, idade, sinal, e ainda saber se estava tudo bem com a pessoa. E
ainda conhecer os pronomes, as datas, horas, família e o tempo. Atente-se à figura 2, a qual
foi fotografada durante uma dinâmica a fim de rever o conteúdo já estudado.

Figura 2. Dinâmica para revisar o conteúdo já estudado. IFRO, 2013.

No último dia (14/12/2013 – sábado) (Figura3) contou com a presença de um surdo
que reside na cidade de Ji-Paraná, este colocou um sinal em cada aluno, a diversão não foi
retirada da tarde, pois o surdo presente tinha um senso de humor incrível, pois fazia piadas
com os participantes na hora de dar-lhes seus sinais, e ainda contando histórias, e a intérprete
fazendo a interpretação. Neste dia, os participantes aprenderam ainda sobre os animais, meios
de transporte, frutas e etc., mas o que aprenderam de mais importante foi à experiência de
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poder ter contado com um surdo, o que aconteceu pela primeira vez para algumas pessoas
presentes. Outro ponto importante foi à aprendizagem da linguagem, pois isso é essencial para
que possa existir um só mundo, onde não haja diferença de grupos, para que todos aprendam
que existe sim a possibilidade de inclusão, mas para isso é necessário a capacitação de todos,
por meio de cursos, oficinas e palestras onde as pessoas poderiam ter mais contato com os
surdos aprendendo mais a língua de sinais.
O minicurso foi muito proveitoso, pois possibilitou um aprendizado a mais para os
presentes, fazendo com que estes obtivessem o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS.

Figura 3. Último dia da oficina. IFRO, 2013.

CONCLUSÕES
Participar da realização do projeto “Nos Labirinto da Inclusão” no minicurso de Libras
foi uma atividade bem proveitosa, pois foi possível entender e conhecer a Linguagem
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Ao decorrer das atividades, percebeu-se a importância desta
língua, e como facilita a comunicação entres os ouvintes e os surdos.
Entendeu-se ainda que é possível sim a inclusão de surdos na escola e em outros
ambientes, o necessário é apenas a preparação da sociedade, para poder receber este público.
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RESUMO: Este trabalho analisou o processo de ensino/aprendizagem de trigonometria nas

escolas públicas de Mossoró, identificando as percepções dos professores acerca das
dificuldades enfrentadas e suas estratégias para o ensino dessa temática. Usando como
referência a realidade de três escolas públicas de Ensino Médio, foi realizada uma pesquisa
qualitativa com base em uma análise documental, juntamente com entrevistas com três
professores de Matemática responsáveis pela abordagem do conteúdo de trigonometria nas
respectivas escolas. Os dados coletados nos permitiram constatar que várias foram as
dificuldades comuns apontadas pelos professores. Uma delas se refere ao não cumprimento
total do conteúdo proposto pelo livro didático e também pelo planejamento anual dos
professores. Nas três situações estudadas, notou-se que um dos principais problemas relatados
diz respeito à precariedade com relação aos conhecimentos prévios apresentados por parte dos
alunos acerca de conceitos que deveriam ter sido abordados no Ensino Fundamental. Além
disso, a carga horária para a disciplina de Matemática é considerada insuficiente. Para tentar
minimizar os problemas no ensino de trigonometria, os professores sugerem estratégias que
vão desde o uso de materiais concretos, passando pela história da Matemática, até a criação de
horários extras para que o aluno possa eliminar dúvidas acerca do conteúdo.
Palavras–chave: Percepções, dificuldades, professores, aprendizagem, matemática

THE TRIGONOMETRY
MOSSORÓ

TEACHING

IN

PUBLIC

SCHOOLS

ABSTRACT: This paper analyzes the teaching/learning of trigonometry in public schools in
Mossoro, identifying the perceptions of teachers about the difficulties faced and strategies for
teaching this subject. With reference to the reality of three public High schools, a qualitative
research was based on a documentary analysis, along with interviews with three mathematics
teachers responsible for the approach content of trigonometry in their schools. The data
collected allowed us to see that there were several common difficulties pointed out by
teachers. One of them refers to noncompliance of the total content proposed by the textbook
and also the teachers’ annual planning. In the three cases studied, it was noted that one of the
main problems reported concerns the precariousness regarding the prior knowledge presented
by students about concepts that should have been addressed in Grade School. In addition, the
workload for the discipline of mathematics is considered insufficient. In order to minimize the
problems in trigonometry teaching, teachers suggest strategies ranging from the use of
concrete materials, the history of mathematics, and the creation of extra time for students to
clarify doubts about the content.
KEYWORDS: perceptions, difficulties, teachers, learning, mathematics

Artigos

Ciências Humanas

14194

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

INTRODUÇÃO
De acordo com a avaliação feita pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes) no ano de 2009, o Brasil se encontrava na 57ª posição de um ranking de 65 países
avaliados, ficando atrás de nações como Tailândia, Kazaquistão e Trinidad e Tobago. Mesmo
com os avanços obtidos nesse exame ao longo dos últimos anos, a situação da educação
brasileira ainda inspira muitos cuidados.
Segundo Graciani (2011), o Brasil apresentou melhoras nas disciplinas de Matemática,
Ciências e na capacidade de leitura, mas continua apresentando deficiências consideradas
graves, principalmente na disciplina de Matemática, onde mais de 60% dos estudantes
brasileiros estão abaixo do “nível 01” da escala PISA, evidenciando uma situação
preocupante.
O ensino inadequado da Matemática pode fazer com que o aluno apresente dificuldades
para ler e interpretar criticamente informações apresentadas de diferentes formas,
provenientes dos mais diversos meios de comunicação. Até mesmo na aquisição de um
veículo em que não saberá julgar de modo adequado se é melhor comprá-lo com uma entrada
e parcelar o restante do valor a certa taxa de juros ou simplesmente investir em uma fonte de
renda pouco rentável (caderneta de poupança), mas que futuramente pode proporcionar uma
compra à vista sem juros.
No caso específico da trigonometria, que é o assunto principal da pesquisa, não
podemos deixar de ressaltar a sua aplicação em diversos campos do conhecimento, tais como
a topografia, a navegação, a astronomia, a engenharia civil etc.
Apesar de a trigonometria ser um importante instrumento de estudo ligado aos
princípios matemáticos, suas inúmeras fórmulas e leis acabam sendo responsáveis pelo
desinteresse de grande parte dos alunos, tornando o trabalho do professor mais cansativo,
sendo, por esse motivo, um conteúdo que os professores deixam de lado, passando para os
discentes apenas uma parte básica e superficial do conteúdo.

Nessas vivências, em contato direto com colegas da área, evidenciamos que parte
dos professores de Matemática do Ensino Médio das escolas públicas estaduais
substituía conteúdos como trigonometria, logaritmos e números complexos, por
considerá-los de difícil entendimento para os alunos, por uma revisão de temas já
abordados anteriormente. Desse modo, o conteúdo de trigonometria fica relegado a
um segundo plano. (LOPES, 2011, p. 1-2)
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processo
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ensino/aprendizagem da trigonometria nas escolas públicas de Mossoró, identificando as
dificuldades enfrentadas pelos professores e suas percepções acerca do ensino dessa temática.
MATERIAL E MÉTODOS
De acordo com Triviños (1987) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como
fonte direta dos dados, buscando descrever a essência do fenômeno, identificar as causas da
sua existência, explicando sua origem, relações, mudanças e consequências para os sujeitos
envolvidos.
Por apresentar essas características, consideramos que a pesquisa qualitativa nos fornece
o enfoque adequado para a análise de como vem se dando o ensino de trigonometria, onde
tomamos como referência a realidade de três escolas públicas do município de Mossoró,
fazendo uso das seguintes estratégias de coleta de dados:
a) Análise documental, onde foram analisados os planejamentos anuais da disciplina de
Matemática, os livros didáticos adotados pelos professores, bem como os cadernos dos
alunos;
b) Entrevistas semiestruturadas com os professores, onde procuraremos conhecer as
percepções dos professores acerca do ensino da trigonometria.
Vejamos agora como vem se dando o seu ensino nas escolas públicas contempladas na
nossa pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para preservar as instituições que fizeram parte da pesquisa, não identificaremos seus
nomes, citando-as apenas como: escola 01, escola 02 e escola 03.
A análise dos cadernos dos alunos das três escolas, dos planejamentos anuais dos
professores e dos livros didáticos adotados deixa claro que o conteúdo discutido em sala de
aula não contempla, na totalidade, o planejamento anual dos professores e o conteúdo
proposto no livro didático.
Na escola 01, podemos afirmar que menos de 50% do conteúdo programado foi
realmente discutido em sala, de modo que o conteúdo de trigonometria foi apresentado de
forma superficial, enfatizando-se apenas os conteúdos introdutórios, como a trigonometria na
circunferência, com o estudo dos arcos da circunferência, medidas de um arco e a parte das
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relações trigonométricas, no qual foram expostas cinco identidades fundamentais da
trigonometria, com o auxílio de exercícios.
Com base nessas informações, pode-se notar que uma parte significativa do conteúdo de
trigonometria apresentado no livro didático adotado deixou de ser discutida junto com os
alunos, como é o caso da lei dos senos e da lei dos cossenos, das funções trigonométricas
(função seno, função cosseno e função tangente), as fórmulas de transformação, as equações
e as inequações trigonométricas.
Na escola 02, o conteúdo de trigonometria começou com uma definição do termo. Em
seguida foi exposto o ciclo trigonométrico, os arcos e ângulos e seus comprimentos; relação
entre grau e radiano, transformação de grau em radiano e radiano em grau, apresentação do
seno, cosseno e tangente de um ângulo e suas relações com o ciclo trigonométrico, exposição
dos ângulos notáveis, tabela dos ângulos notáveis, exercícios de fixação com questões do
livro didático e de outros livros também, relações entre seno e cosseno, relação fundamental
da trigonometria.
No início do bimestre o professor passou um trabalho sobre esses assuntos mais as
equações trigonométricas, para ser entregue ao final do bimestre, somente como fonte de
pesquisa e não apresentável em forma de seminário, já que este último conteúdo não foi
apresentado em sala, devido á falta de tempo.
Assim como nas demais escolas, Na terceira escola pesquisada, o conteúdo não foi
abordado de forma completa, também cabendo somente os assuntos introdutórios, sendo eles
os seguintes: definição de arcos e ângulos; as unidades de medidas dos ângulos; as
transformações de grau em radiano e de radiano em grau; o ciclo trigonométrico com a
circunferência orientada no plano cartesiano; apresentação dos ângulos fundamentais (30O,
45O e 60O); seno, cosseno e tangente desses ângulos; algumas operações envolvendo seno,
cosseno e tangente.
Observando os cadernos dos alunos e comparando com o conteúdo proposto pelo livro
didático e pelo planejamento do professor, notamos que o programa proposto não foi
cumprido totalmente em nenhum momento. Tópicos considerados de suma importância como
a lei dos senos e a lei dos cossenos, foram deixados de lado, sem falar nas funções
trigonométricas, onde o aluno não teve a oportunidade de ver a construção das tabelas e seus
respectivos gráficos, não sabendo da sua importância e aplicação, semelhante ao que
aconteceu com as equações e as inequações trigonométricas.
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Ao serem questionados acerca das motivações para o não cumprimento de todo o
conteúdo proposto pelo livro didático e pelo plano anual, os docentes apontam uma série de
justificativas que ajudam a entender a realidade do ensino de trigonometria nessas escolas.
A professora que atua na escola 01 afirma que ficou ausente da escola por 30 dias, por
motivos de saúde, e considera que esse afastamento foi um fator crucial para a promoção de
prejuízos ao desenvolvimento das atividades.
Por causa desse afastamento, a professora admite que realizou uma rápida exposição do
conteúdo, não tendo condições de realizar uma abordagem mais aprofundada dos assuntos
relacionados à trigonometria.
Apesar disso, a professora ressalta que ao menos uma noção das relações entre lados e
ângulos de um triângulo e suas medidas foi trabalhada.
Os docentes afirmam que, devido à grade curricular do estado do Rio Grande do Norte
contemplar apenas três aulas semanais para a disciplina de Matemática, ocorre uma maior
dificuldade na aprendizagem da trigonometria.
A nossa maior dificuldade aqui no estado do Rio Grade do Norte é a carga horária, o
estado dispõe de três horas de cinquenta minutos semanais para se trabalhar
Matemática, enquanto que em outros estados o professor tem cinco aulas.
Colocando em uma semana, de três para cinco é pouco, mas, pegando o ano todo,
começando o ano, infelizmente já começa o ano, a realidade é essa, já sabendo que
você não vai dar o conteúdo programado para o segundo ano. Nesse segundo ano
aqui, eu comecei trigonometria e não consegui terminar, mas pelo menos eu passei
por trigonometria, mas tem casos piores como probabilidade e binômio de Newton,
que eu nem comecei. Não entrou no programa, aliás, está no programa, está no
planejamento anual, mas nem cheguei a trabalhar. (Professor 02)

A professora 01 aponta ainda para problemas inerentes à formação inicial do professor,
onde seria apresentada ao aluno da licenciatura uma realidade diferente da realidade que ele
vai enfrentar na sala de aula, ressaltando a importância da formação continuada e de uma
maior articulação entre teoria e prática, ao afirmar que:
O professor quando sai da sua graduação ele não sabe tudo não, ele tem que ter
sempre aperfeiçoamento, ele tem que ter ajuda, porque é na prática que a gente vai
descobrir as dificuldades, em que a gente vê um cálculo que não vai aplicar no
Ensino Médio, mas que a gente precisa desse conhecimento. (Professora 01)

Nesse sentido, é necessário destacar a implantação do Programa de Iniciação à
Docência (PIBID) como uma estratégia importante para a construção da necessária
articulação entre teoria e prática na formação inicial de professores.
No que diz respeito à dificuldade de aprendizagem do aluno, a professora afirma que há
grandes dificuldades devido à ausência ou precariedade dos conhecimentos prévios,
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apresentada a eles no nono ano do Ensino Fundamental como, por exemplo, as relações de
seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, que, por motivos diversos, não pôde ser
transmitida de forma eficaz. Ela afirma que:
Os alunos sentem dificuldade, porque eles não têm o conhecimento anterior, eles
não sabem o que é um triângulo, eles não sabem o que é um cateto adjacente, eles
não sabem o que é um cateto oposto, ele não vê isso e o professor, enquanto
profissional, tem que fazer o aluno ver isso. (Professora 01)

A precariedade no que diz respeito aos conhecimentos prévios que os alunos deveriam
possuir para poder estudar trigonometria também é ressaltada pelos professores das outras
escolas envolvidas na pesquisa.
Já vem lá da raiz onde ele não aprendeu a base, agravando-se pela falta de
motivação do aluno em aprender Matemática. Para que haja um aprendizado efetivo
e duradouro é preciso que exista propósito definido e a auto atividade reflexiva dos
alunos. (Professor 03)
Muitos deles não viram a trigonometria no triângulo retângulo de modo consistente
no nono ano, e quando chegam à trigonometria do segundo ano, que envolve o ciclo
trigonométrico, acabam tendo uma deficiência muito grande em entender relações
básicas como o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, fazendo com que ele
tenha que revisar e até mesmo mostrar pela primeira vez aquela base do Ensino
Fundamental, dificultando ainda mais a vida do docente que dispõe de um tempo já
reduzido, tendo agora que pegar praticamente metade desse período para fazer essa
revisão e a outra parte para explicar o conteúdo programado. (Professor 02)

Ele expõe ainda que existem situações piores em termos de conteúdos da disciplina de
Matemática como é o caso de probabilidade e binômio de Newton, que estão no planejamento
anual, mas não chegam a ser trabalhados em sala, por causa do fator tempo, ao contrário de
trigonometria, que ele mesmo afirma não ter conseguido passar de forma completa, mas ao
menos uma noção do conteúdo os alunos tiveram oportunidade de ver.
Nas três escolas onde foi realizada a pesquisa, constatou-se que apenas algumas
questões de baixa complexidade eram incluídas nas atividades, limitando o desenvolvimento
da capacidade interpretativa e raciocínio lógico na resolução de exercícios, sendo ainda que
alguns exercícios são apenas exemplos resolvidos retirados do livro.
Eu não tenho tempo suficiente pra trabalhar todo o conteúdo, então se a gente for
buscar todo o exercício ali vai requerer mais tempo para eu explicar aquele exercício
para eu subir o nível. Então, a gente, infelizmente, nivela por baixo. A gente pega
pelo menos as questões cruciais para ele entender o que é aquilo e para que no futuro
que ele tiver contato de novo ele saber, pelo menos isso aqui eu conheço, mas com
certeza a gente não sobe o nível porque não tem esse aprofundamento. Então, não
adianta eu explicar só por cima, não entrar em questões mais detalhadas e passar
esse exercício para eles. Se eu só explico razoavelmente a base, eu só posso cobrar
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essa base. Então, eu não cobro esses exercícios de nível mais alto porque eu sei que
a aula não teve um nível bom. (Professor 02)

Desse modo, a articulação de uma carga horária reduzida com a falta de conhecimentos
prévios dos alunos e a elevada quantidade de exercícios propostos pelo livro didático faz com
que o professor aborde apenas uma parte desses exercícios, optando por exercícios de menor
complexidade, já que os alunos apresentam uma elevada dificuldade na compreensão dos
conteúdos propostos.
Uma pequena parte da sala consegue absorver o conhecimento, mas a grande
maioria não consegue acompanhar o raciocínio. (Professor 03)

Além dessas dificuldades, o professor da escola 03 ainda ressalta a falta de interesse
do aluno em aprender Matemática, devido ao PSV (Processo Seletivo Vocacionado), no qual
o aluno que pretende fazer vestibular para direito, por exemplo, não precisa estudar
Matemática.
Esse professor também atribuiu como sendo um problema, as normas da Secretaria
Estadual de Educação, que permitem ao aluno ser reprovado em até duas disciplinas e, como
se trata de uma disciplina de difícil aprendizagem, muitos estudantes a escolhem como sendo
uma das reprovações.
A ausência da família, como objeto de apoio e colaboração, interfere de forma
significativa na aprendizagem do aluno, atribuindo à escola toda a responsabilidade para com
os seus filhos. O professor da escola 03 vê isso de um modo negativo, argumentando da
seguinte forma:
A escola hoje está assumindo um papel que não é inteiramente dela, mas já foi
colocado para ela que ela tem que formar cidadão e não passar conhecimento. Ela
tem que ensinar o indivíduo a ser cidadão e dar a ele algumas características que
eram para ser dadas pela família, pela igreja, pela sociedade. (Professor 03)

É inegável que a escola tem um papel a desempenhar na formação integral do aluno
para uma cidadania plena, porém, essa convicção acerca do papel da escola não exclui a
responsabilidade da família na formação do aluno, atuando, preferencialmente, em articulação
com a própria escola.
Ao serem questionados acerca do que poderia ser feito para melhorar a qualidade do
ensino e da aprendizagem de trigonometria, a professora 01 sugere o trabalho através de
oficinas com materiais concretos e o uso da informática, mantendo os alunos informados de
sua importância e fazendo-os pensar.
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OLIVEIRA (2006) relata em seu trabalho a importância de utilizar atividades com
materiais concretos como meio prático e eficaz de memorização de fórmulas.
A professora ressalta ainda que, assim como na trigonometria, como nas demais áreas,
existe sempre a possibilidade de se melhorar através de um planejamento estratégico no qual
seria feito um esboço mostrando a utilidade da trigonometria, suas aplicações e
demonstrações de forma contextualizada, com a sua história como meio de proporcionar um
melhor entendimento por parte do aluno.
Nesse sentido, Mendes (2001), argumenta que
Nosso estudo pretende utilizar a história da Matemática na elaboração de objetivos e
procedimentos de ensino-aprendizagem visando possibilitar a seleção e aplicação de
problemas práticos, curiosos ou recreativos a serem incorporados de maneira
episódica e investigativa nas aulas de matemática de modo a possibilitar uma
aprendizagem significativa. (MENDES, 2001, p.58)

Tanto o professor da escola 02 quanto o professor da escola 03 destacaram a
necessidade da criação de aulas extras no turno inverso, onde o aluno que tem dúvidas pode
procurar o professor para esclarecê-las, de modo semelhante ao que ocorre no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, onde essa experiência
ocorre e tem apresentado resultados bastante satisfatórios.
CONCLUSÕES
Este trabalho procurou analisar o processo de ensino/aprendizagem de trigonometria
nas escolas públicas de Mossoró, identificando as percepções dos professores acerca das
dificuldades enfrentadas e suas estratégias para o ensino dessa temática.
Várias foram as dificuldades comuns aos três professores das escolas analisadas. Uma
delas se refere ao não cumprimento total do conteúdo proposto pelo livro didático e também
pelo planejamento anual dos professores.
Nas três situações estudadas, notou-se que um dos principais problemas relatados diz
respeito à precariedade com relação aos conhecimentos prévios, por parte dos alunos, sobre
conceitos básicos que deveriam ter sido vistos no Ensino Fundamental.
Outro ponto importante, e que apareceu em todas as entrevistas, foi o fator tempo, no
qual a carga horária para a disciplina de Matemática é considerada bastante reduzida, o que
dificulta a abordagem do conteúdo de forma integral.
Para tentar minimizar os problemas no ensino de trigonometria, os professores
sugerem estratégias que vão desde o uso de materiais concretos, passando pela história da
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Matemática, até a criação de horários extras para que o aluno possa retirar dúvidas acerca do
conteúdo.
Além das sugestões propostas pelos professores que participaram da pesquisa,
gostaríamos de ressaltar o uso de softwares como o GeoGebra que, entre outras
possibilidades,

facilitam

sobremaneira

a

visualização

dos

gráficos

das

funções

trigonométricas, facilitando o entendimento do comportamento dessas funções.
Como última observação, consideramos que existe uma necessidade de pesquisas
referentes a outros temas trabalhados na disciplina de Matemática, como é caso, por exemplo,
da geometria, da análise combinatória e dos números complexos, evidenciando a necessidade
de pesquisas que procurem analisar a realidade do ensino desses e outros conteúdos.
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O ENSINO E A PRÁTICA DA BIOLOGIA NA FORMAÇÃO DOCENTE:
UMA DISCUSSÃO APOIADA NA VIVÊNCIA DO ESTÁGIO NO
MUSEU OCEANOGRÁFICO UNIVALI
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RESUMO: O artigo aborda a formação dos professores de Biologia, levando em
consideração a possibilidade de se trabalhar em diversos ambientes não formais de educação
no período de estágio. Ampliando, portanto, as experiências de educativas do futuro docente
para além do ambiente escolar, apresentando-o novas perspectivas de aprendizado. Por isso, o
artigo objetiva-se discutir o ensino e a prática de Biologia em ambientes não formais de
educação, através da vivencia do estágio de formação docente. O artigo trata-se de uma
pesquisa qualitativa, utilizando do método da observação participativa, na discussão do
trabalho. Neste contexto, percebe-se que os espaços não formais de educação têm como
diferencial das escolas, a oportunidade de apreciar diversas vivências que não é possível em
espaços formais de ensino, mas que influência a prática do professor quando estiver atuando.
Um dos ambientes de educação não formal que vemos essa possibilidade de formação são os
museus, por apresentarem diferentes temáticas e não restringir apenas ao aspecto do
conhecimento científico, pois se relaciona com outros saberes da cultura. Sendo assim, os
ambientes não formais proporcionam uma oportunidade de vivenciar a teoria e a prática de
diversas perspectivas diferentes de aprendizado, tornando-se assim um profissional com mais
capacidade em promover em suas aulas a contextualização dos saberes.
Palavras–chave: ambientes não formais de educação, formação de professores, observação
participativa

THE TEACHING AND PRACTICE OF BIOLOGY IN TEACHER
TRAINING: A DISCUSSION SUPPORTED IN STAGE EXPERIENCES
AT THE OCEANOGRAPHIC MUSEUM UNIVALI
ABSTRACT: The article discusses the training of biology teachers, taking into account the
possibility of working in various non-formal education environments of the probationary
period. pBroadening therefore the teaching of future educational experiences beyond the
school environment, presenting the new perspectives of learning. Therefore, the article aims
to discuss the teaching and practice of Biology in non-formal education environments,
through the experiences of the teacher training stage. The article deals with is a qualitative
research, using the method of participant observation, in the discussion of the work. In this
context, it is noticed that the non-formal education spaces have a differential of schools, the
opportunity to enjoy various experiences that not can in formal teaching spaces, but that
influence the teacher's practice when acting. One of the non-formal education environments
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we see the possibility of training are the museums, because they have different themes and not
restrict only to the aspect of scientific knowledge as it relates to other cultural knowledge.
Thus, the non-formal environments provide an opportunity to experience the theory and
practice of several different perspectives of learning, thus making up a professional with more
ability to promote in their classes contextualization of knowledge.
KEYWORDS: non-formal environments of education, teacher training, participant
observation
INTRODUÇÃO
O estágio a ser relatado, trata-se de uma experiência em um ambiente não formal de
ensino, na qual se pode perceber o quanto o ensino e a prática se faz relevante para a
formação de professores. Alves e Sass (2004) afirmam que, a análise sistemática das práticas
à luz das teorias no âmbito da formação inicial de professores se efetivará pelas reflexões
vividas nos centros formadores, pela inserção do aluno no ambiente escolar e, principalmente,
pela qualidade das relações aí geradas e estabelecidas, especialmente durante a experiência do
estágio. Isso retrata que para a formação docente, o contato direto com a realidade tanto em
sala de aula quanto em outros espaços de ensino, se faz necessário, pois para a formação
profissional é relevante que este seja inserido no âmbito de ensino para seu crescimento
enquanto futuro docente.
O estágio faz uma ligação entre o mundo prático e acadêmico, na qual os
conhecimentos teóricos servem para pensar e buscar, muitas vezes, soluções para os
problemas práticos que surgem na esfera escolar, ou seja, cria-se um movimento contínuo de
agir e refletir sobre a prática sob os pilares da teoria abordada nos meios acadêmicos, pois, o
simples fato de fazer estágios não irá abrir caminho para a apropriação da prática pedagógica
eficiente, Alves e Sass (2004).
Muitas vezes a prática não é trabalhada juntamente com o ensino devido a concepções
de que esta é desligada da teoria, e que para se realizar uma prática, não é necessário um
conhecimento prévio sobre o assunto. Pois, segundo Pimenta e Lima (2011), a prática pela
prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão acabam reforçando a ilusão de que há
uma prática sem teoria.
O estágio se faz relevante, pois para se tornar um verdadeiro educador, é necessário que
tenha um contato com essa realidade em questão, ou seja, é essencial que o futuro professor
passe por esta etapa para que obtenha uma experiência mínima, mas, que é muito válida para
a formação profissional.
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O educador é uma profissão que tem função social, em que o básico que se ensina
servirá como base para a formação de novos conhecimentos. Isso só acontecerá se o indivíduo
tiver uma visão crítica sobre diversos aspectos. Visão esta que só poderá ser obtida através da
possibilidade de investigação que a prática proporciona.
Nesse contexto, são imprescindíveis estudos que socializem práticas de estágio
vivenciadas que uma atividade de ensino e pesquisa na formação inicial de professores, como
forma de incentivar a tais práticas, tão escassas na formação docente. Nesse sentido, o
presente estudo tem como objetivo, discutir as questões voltadas ao ensino e a prática de
Biologia, para a melhoria da formação docente, levando em consideração as experiências do
acadêmico através de vivencia do estágio em ambiente não formal de educação.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho se caracteriza como uma Pesquisa qualitativa. Segundo Marconi e Lakatos
(2011), a pesquisa qualitativa descreve a complexidade do ser humano, analisando e
interpretando e fazendo análises sobre as diversas peculiaridades do comportamento humano.
O método utilizado pelos autores foi a Observação Participante. Conforme Marconi e
Lakatos (2011), o observador participante, interage com o público, para coletar dados do
modo de vida desse grupo. É um tipo de método em que o observador torna-se um membro do
grupo observado de maneira a conseguir vivenciar com mais clareza o sistema de referência
do público analisado.
Como observadores participantes, os autores do artigo, utilizaram da mediação para
estar em contato com o público, mediando e intervindo na construção do conhecimento dos
alunos, utilizando dos conhecimentos prévios para realizar uma abordagem didática no
ambiente do Museu Oceanográfico Univali. Museu este, que compreende a um ambiente tanto
de ensino, como de pesquisa, com abordagem na vida marinha de nosso planeta.
E a partir das experiências adquiridas no estágio, pode-se dialogar sobre as questões que
envolvem a formação dos professores de Biologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os saberes científicos quando apenas norteiam o conhecimento teórico, não supri por
completo a necessidade de se viver o prático do que se aprende. A perspectiva educacional
das instituições federais de ensino tecnológico e superior não dispõe, de tempo para realização
estágios ou formação em ambientes não formais de educação, já que este é totalmente voltado
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às escolas (ambiente formal de ensino). Segundo Abib et al. (2012) isso acontece porque os
documentos que regem os estágios obrigatórios dos cursos de Licenciaturas brasileiros
permitem que os estágios sejam realizados apenas nas escolas da educação básica. De certa
forma isso implica em diversos aspectos tanto da atuação docente quanto da científica, não
permitindo nesse primeiro momento da formação que é a graduação, explorar diferentes
ambientes de ensino, o que de algum modo fará falta futuramente em algum momento da vida
desses graduandos ou graduados.
Espaços não formais de educação têm como diferencial das escolas, a oportunidade de
apreciar diversas vivências que não é possível em espaços formais. Segundo Gadotti (2005) a
educação não formal proporciona um processo de formação cidadã, de capacitação para o
trabalho, e principalmente de aprendizagem dos conteúdos escolares em ambientes
diferenciados, onde possa ter varias perspectivas de aprendizado. Um dos principais
ambientes de formação não formal são os museus que apresentam diferentes temáticas que
não se restringe a um aspecto do conhecimento científico, que comumente não é de
significância, quando visto apenas no abstrato.
Ao vivenciar novas experiências como um estágio em um museu de ciências naturais
como o estágio realizado no Museu Oceanográfico Univali, é possível ver a dimensão do que
se deixa de aprender ou que foi falho na formação acadêmica, quando se trata de
conhecimento científico. Sair de uma perspectiva conteudista, em que se estudam os seres
marinhos apenas na teoria e nem mesmo em sua totalidade de informações, e adentrar a um
novo contexto de aprendizado com novas vivências, que no caso se trata da biologia marinha,
revoluciona completamente a maneira de pensar os conteúdos que se viu nos livros e em
imagens ilustrativas. A oportunidade de vislumbrar as espécies marinhas em seu estado real
torna mais interessante o aprendizado nos espaços não formais e o conhecimento mais
concreto e significativo.
Estagiar em um ambiente não formal de educação permite aproveitar várias atividades e
possibilidades de aprendizado que contribuem para a formação do conhecimento científico. A
possibilidade de participar do tombamento de espécimes marinhos, da organização da coleção
do museu e ter a experiência de ser um mediador do conhecimento dentro desse ambiente é
algo indescritível, que dentro das escolas não se tem a possibilidade de acontecer. Todas essas
possibilidades de aprendizado vêm consolidar que para ocorrer aprendizado, não há a
necessidade de se estar diretamente ligada a uma instituição de ensino formal como os
estágios das escolas de educação básica, pois, existem vários outros ambientes que colaboram
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para a formação docente e científica dos graduandos em licenciatura, em que o ensino não
esta desligado da pesquisa, mas sim, andam juntos para que o conhecimento científico seja
formado.
De acordo com Freire (2011), o ensino não se faz sem a pesquisa e a pesquisa não se faz
sem o ensino. O ensino e a pesquisa se encontram juntos, um buscando e indagando e o outro
constatando e intervindo, para que através dessa relação se possa comunicar o conhecimento
obtido. É preciso tornar a pesquisa um hábito cotidiano, para que, a concepção de que a
pesquisa é trabalho de cientistas seja desmistificada e que os docentes entendam que o
processo de investigação realizado nas práticas é um tipo de pesquisa. Um professor
pesquisador é crítico em relação à sua prática, sempre questionando e buscando novas formas
de se trabalhar o ensino e a prática.
CONCLUSÕES
O estágio em ambientes não formais de educação como o Museu Oceanográfico Univali
proporcionam uma oportunidade de vivenciar a teoria é a prática de diversas perspectivas
diferentes de aprendizado. Isso proporciona ao discente um aprendizado que o auxiliará na
sua formação docente, melhorando sua capacidade, tanto didática e intelectual quanto sua
visão para novas formas de poder ensinar. Por isso, considera-se que todo futuro professor
seja de qualquer disciplina, possa ter a oportunidade de vivenciar o estágio em um ambiente
não formal de educação, não restringindo sua prática docente apenas as escolas. E para que
isso ocorra é preciso que seja reformulado os documentos que regem os estágios de muitas
instituições de ensino superior que ofertam cursos de licenciatura.
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O ENSINO PROFISSIONALIZANTE E O MULTICULTURALISMO:
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados de pesquisa que buscou efetuar um
levantamento sobre os aspectos multiculturais presentes no processo educacional do
ensino profissionalizante médio integrado, no Instituto Federal de Sergipe, captando as
vozes docentes. Dadas as características e o recorte delimitado, considerando as
dimensões tempo, recursos disponíveis e instituição estudada, assumiu um viés
exploratório. Utilizamos métodos de análise estatística descritiva, quanto a validação cruzada
entre o banco de dados derivado do questionário aplicado, em contraposição a
observação associada à pesquisa documental. Partiu-se da premissa que o compromisso com
a diversidade cultural, que se espera presente no ensino profissionalizante, seja
representado não somente com os códigos europeus e norte-americanos brancos, porém
destacando que mais atenção poderia ser dada à diversidade de códigos em função de raças,
etnias, gênero e classe social. Todas as classes têm o direito de acesso aos códigos da cultura
erudita, porque esses são os códigos dominantes — os códigos do poder. É necessário
conhecê-los, ser versado neles, mas tais códigos continuarão como um conhecimento exterior,
a não ser que o indivíduo tenha dominado as referências culturais da sua própria realidade,
que são representadas no e pelo multicultural. A análise dos dados coletados indica a
necessidade de ampliação do nível de conhecimento da temática junto aos docentes, bem
como a quase inexistencia da participação institucional na inserção e valorização da temática
do multicultural.
Palavras–chave: multiculturalidade, educação, perfil

PROFESSIONAL
EDUCATION
AND
MULTICULTURALISM:
TEACHER'S VOICES ON THE FEDERAL INSTITUTE OF SERGIPE
ABSTRACT: This article presents research results on the multicultural aspects present in the
educational process of the integrated average vocational education, conducted on the Federal
Institute of Sergipe, capturing voices of teachers. Given the characteristics and the defined
cut, the dimensions of time and available resources, took an exploratory bias. Methods of
descriptive statistics was used, as cross-validation between the derived database
questionnaire, as opposed to observation associated with documentary research. We started
from the premise that the commitment to cultural diversity, which is expected this in
vocational education, is represented not only by Europeans and white Americans codes, but
stressing that more attention could be given to the diversity of function codes race, ethnicity,
gender and social class. All classes have the right to access to the codes of high culture,
because those are the dominant codes - the power of the codes. You must know them, be
versed in them, but such codes will continue as an external knowledge, unless the individual
has mastered the cultural references of its own reality, which are represented in and by
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multicultural. The analysis of the data indicates the need to increase the knowledge of the
thematic level with the teachers, and the almost non-existence of institutional participation in
the integration and enhancement of the multicultural theme.
KEYWORDS: multiculturality, education, profile
INTRODUÇÃO
O multiculturalismo tem sido utilizado como sinônimo de “pluralidade ou diversidade
cultural”, indicando as múltiplas culturas hoje presentes nas sociedades complexas (Richter,
2003). O principal interesse na condução desta pesquisa é tentar elucidar quais são as
formas de existência do multiculturalismo, no ensino básico, técnico e tecnológico, no
âmbito do Instituto Federal de Sergipe, com especial atenção as vozes dos docentes que atuam
nos cursos na modalidade integrada.
Por meio da análise de conteúdo, obteremos informações de fontes primárias tais
como leis, decretos e outros marcos regulatórios, associados ao uso da coleta de dados
baseados

em questionários, previamente elaborados, com perguntas relacionadas à

construção do perfil do docente, informações sobre o plano de cursos e questões acerca da
prática docente ligadas ao multiculturalismo.
A problemática de pesquisa comumente associada ao multiculturalismo, apresenta
uma característica que percebemos se apresentar de maneira indelével na sociedade brasileira,
mostrando-se de maneira diversa e sua discussão acadêmica caminha por enfoques variados
dentro da literatura brasileira e internacional. (BARBOSA, 2004; ANDRADE, 2011;
GRUMAN,2012; BAMPI, 2011; Sá, 2007, MASON, 2000, RICHTER, 2003)
Portanto, a abordagem da temática que propomos nesta pesquisa, formalizada
como um levantamento, em consonância com os pressupostos teóricos e metodológicos, na
intenção de analisar, a partir das vozes docentes, da análise documental dos elementos da
estrutura curricular dos cursos técnicos de nível médio, com o intuito de formar um quadro
geral das diversas formas de manifestação multiculturais no âmbito do Instituto Federal de
Sergipe, comparando e triangulando o proposto institucionalmente ao percebido pelo
docente em sua realidade. se de maneira diversa e sua discussão acadêmica caminha por
enfoques variados dentro da literatura brasileira e internacional. (BARBOSA, 2004;
ANDRADE, 2011; GRUMAN,2012; BAMPI, 2011; Sá, 2007, MASON, 2000, RICHTER,
2003)
Temos como Objetivo Geral analisar as percepções docentes sobre os aspectos
multiculturais

Artigos

presentes

no

processo educacional do ensino profissionalizante médio

Ciências Humanas

14210

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

integrado, no Instituto Federal de Sergipe e como objetivos específicos: e Identificar as
práticas e abordagens metodológicas utilizadas no ensino profissionalizante sob a luz do
multiculturalismo, percepcionar as vozes docentes, relacionando o perfil profissional e
as histórias de vida dos docentes atuantes no Instituto Federal de Sergipe.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa, dadas suas características e o recorte delimitado, considerando as
dimensões tempo, recursos disponíveis e instituição estudada, assumiu um viés exploratório,
com abertura a interpretação. Tais características nos remetem as nuances relacionadas a
dificuldade para a coleta de dados, onde se optou pelo uso de questionário, on-line, devido a
restrições orçamentárias e temporais.
Para a análise dos dados, foram utilizados métodos de análise estatística, principalmente
a descritiva, buscando a validação cruzada entre o banco de dados derivado do questionário
aplicado, em contraposição a observação associada e à pesquisa documental.
O instrumento de pesquisa foi divido em duas partes: a primeira coletou informações
sobre o perfil do respondente, com questões que buscaram responder a: tempo de trabalho,
maior grau de formação, idade, gênero e Campus de lotação.
Já a segunda parte tratou do ponto focal da pesquisa: ouvir as vozes docentes, buscando
obter a visão docente acerca do multiculturalismo em sua prática, bem como a caracterização
de diversos fatores correlatos que influenciam na temática, desde o papel institucional até a
visão de futuro para a existência do multiculturalismo no ambiente pesquisado. A figura 1
apresenta o extrato da tela inicial do sistema de coleta de informações.

Figura 1 - Extrato da tela de coleta do Sistema Limesurvey - Parte I - Perfil Docente.
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Além disso, utilizamos também instrumentos baseados em Internet para a divulgação e
convite ao público alvo, para tentar obter uma ampla amostra. O questionário ficou disponível
durante 30 dias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A decisão de utilizar como instrumento de coleta de dados um sistema de informações
on-line, levou à obtenção de dados mais estruturadas dos docentes,

permitindo uma

aproximação temporal e geográfica mais eficiente para a coleta de informações, pois o
questionário ficou disponível na Internet e as respostas foram automaticamente armazenadas
em um banco de dados.

Figura 2 - Campus de lotação dos participantes
Foram efetuadas 60 tentativas de respostas ao questionário, porém, somente 26 foram
completadas, sendo este o número final da totalidade da amostra, para o período de coleta
definido de 30 dias.
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Figura 3 - Distribuição por gênero.
Após análise dos dados relativos ao perfil docente, verificamos as seguintes
características a respeito do espaço amostral: maior parte do gênero masculino, com último
nível de formação acadêmica mestrado, distribuídos quanto a idade entre 34 anos (primeiro
quartil) e 47 anos (terceiro quartil) com uma mediana de 38,5 anos e uma média de 39,81.

Figura 4 - Último grau de formação da amostra.
Já a distribuição quanto a tempo de exercício como professor na instituição pesquisada
apontou que os valores de máximo e mínimo são 24 e 2 anos, respectivamente, com um valor
médio de 8,76 e uma mediana de 5,5. As figuras de 2 a 5 apresentam estas informações com
mais detalhes.
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Figura 5 - Gráfico da distribuição dos individuos por anos trabalho no IFS.
Deve-se destacar que a amostra não apresenta possibilidade de generalização,
considerando os dados coletados. O universo de pesquisa total do IFS quanto a seu corpo
docente está próximo a 600 elementos no domínio. Ademais, três campi que já estão em
funcionamento não obtiveram participação ativa na pesquisa: Tobias Barreto, N. Sra. da
Glória e Propriá. Também não foi possível a segregação por campi e modalidade de ensino
nas fontes documentais utilizadas na pesquisa.
A segunda parte do instrumento de pesquisa abordou o tema de forma mais específica:
Foram elaboradas 12 (doze) questões, abertas e fechadas, que buscaram coletar aspectos como
conhecimento, aplicação, participação e apoio institucional, experiências e casos de uso
presentes e futuros, quanto ao multiculturalismo nas vozes dos docentes participantes. A parte
2 do questionário está disponível no apêndice I.
As questões Q1, Q4, Q6, Q9 e Q11 abordaram o conhecimento acerca do tema e como
ele é percebido pelos docentes em sua atuação. Da análise dos dados podemos inferir que o
multiculturalismo não é desconhecido da maioria dos respondentes, entretanto apenas 15,38%
dos participantes afirmaram que em grau alto ou total “os conhecimentos passados por sua(s)
disciplinas(s) colaboram para que os estudantes tenham o domínio sobre sua referências
culturais e de sua própria realidade” (Q6).
Deve-se destacar que a totalidade dos respondentes afirma não ter recebido nenhuma
orientação pedagógica com relação a temática após seu ingresso na instituição, dado muito
significativo, considerando a amplitude do tempo de serviço verificado na distribuição
disposta na Figura 5.
A seguir o depoimento do indivíduo 34, acerca de seu entendimento sobre o que vem a
ser multiculturalismo e como ele o exemplificaria no IFS:
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“Considerando a palavra, muitas culturas trazidas por
indivíduos, no caso do IFS, de diversos municípios
circunvizinhos e até de outros lugares mais distantes.
Gerando assim sons, trajes, comidas, gostos, opiniões
diferentes, ... Favorecendo o conhecimento do diferente,
que é tão igual sendo humanos.”

Já o indivíduo 38, relata:
“É a existência de muitas culturas numa cidade, região,
cidade ou país com, ao menos, uma predominante.
NO IFS, pode ser exemplificada a existência de
diferentes culturas de professores, oriundos de diferentes
estados, reunidos e adaptados à cultura local
(predominante).
O mesmo ocorre com alunos, em
especial do ensino superior.”

As questões Q1, Q2, Q3, Q7, e Q9, trataram de aplicação e apoio institucional. De sua
análise, verificamos que a ampla maioria indica que iniciativas relacionadas a temática de fato
deve estar associada aos setores e agentes ligadas ao planejamento e gestão acadêmica,
incluindo a participação docente. Além disso, ficou evidente a ausência de apoio institucional.
A questão Q9 “Você já recebeu qualquer tipo de orientação pedagógica sobre
Multiculturalismo, por ocasião da sua formação profissional ou após ingresso no IFS? Em
caso afirmativo, quais foram os conteúdos trabalhados nessas formações?” exemplifica esta
avaliação, principalmente quando comparado com a profundidade de tempo de exercício
docente -vide figura 5- de boa parte da amostra: 92% dos respondentes afirmaram
categoricamente que não receberam tal formação antes ou após ingresso, somente 8%
receberam algum tipo de formação antes do ingresso na instituição.
Já quanto a experiências e casos de uso presentes e futuros, foram lançadas as questões
Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 e Q10. Neste espaço de análise em particular, foram elencadas as
mais diversas respostas. Merece destaque a presença de tensões de origem multicultural nas
relações pessoais: 40% dos docentes que participaram da pesquisa afirmam ter percebido tal
fato e evidenciou-se que o docente buscou atuar na situação, pela via do diálogo.
Especificamente quanto a prática docente, a questão Q6 “Os conhecimentos passados
por sua(s) disciplinas(s) colaboram para que os estudantes tenham o domínio sobre sua
referências culturais e de sua própria realidade? Em caso positivo, por favor identifique em
qual grau pode ser definido este domínio.”, buscou elucidar, quantitativamente, tal ação. A
figura 6 nos mostra o grau obtido, na visão docente.
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Figura 6 - grau de colaboração disciplina x multiculturalismo
A questão de número 12 objetivou franquear a palavra aos docentes, permitindo que
fosse falado livremente sobre o tema da pesquisa. Vamos destacar a seguir duas vozes, que a
nosso ver sintetizam a expectativa e a visão docente acerca da temática, em seguida
apresentaremos nossas conclusões.
Indivíduo 38:
“ O multiculturalismo é um tema bastante atual tanto no
contexto escolar, quanto na sociedade. O docente tem um
papel muito importante, nesse sentido, pois sua atuação
prática e formação influenciam consideravelmente no
processo
educativo,
favorecendo
ou
não
o
desenvolvimento social, emocional e crítico do aluno.”
Indivíduo 53:
“Urge que nos conscientizemos de que essa tema deve ser
levado a sério e trabalhado, para que possamos transpor
as dificuldades de um mundo cada vez mais globalizado
e desafiador, por que multicultural e, entretanto, por
vezes, intolerante.”

CONCLUSÕES
A amostra não foi suficiente para permitir generalizações ao universo pesquisado.
Entretanto os dados obtidos e sua análise, possibilitaram um olhar inicial sobre a temática na
instituição pesquisada. Esperamos ter desnudado alguns pontos importantes ao permitir a
coleta das vozes docentes, para a construção futura de espaços de debate e a ampliação da
disseminação da temática do multicultural junto ao ensino profissionalizante.
As vozes docentes nos mostram um grau de preocupação e a percepção da importância
da inclusão da temática em sua prática. Entretanto, também ficou evidente que a participação
institucional precisa ser ampliada, considerando a ausência de elementos como capacitação,
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orientação pedagógica e de formação, de iniciativa institucional, ainda mais grave, dada a
profundidade temporal de atividade de uma parte significativa dos respondentes.
Entendemos que todas os participantes do processo educativo têm o direito de obter
acesso aos códigos da cultura erudita, porque esses são os códigos dominantes — os códigos
do poder, entretanto a cultura local, próxima, historicamente construída e tão rica em
significado e significante, não pode ser desprezada, muito pelo contrário.
É necessário conhecer ambos os tipos de códigos, ser versado neles, associá-los, pois
caso contrário os códigos eruditos tendem a continuar sendo um conhecimento exterior, não
apropriado, a não ser que o indivíduo tenha dominado antes suas referências culturais, parte
de sua própria realidade, cuja relação e transformação podem vir a ser representadas pelo
multicultural.
Consideramos por fim que a temática necessita de maior aprofundamento,
particularmente quanto ao universo pesquisado, buscando ampliar a amostra ao ponto que se
permita, senão generalizar, ao menos dimensionar inequivocamente qual o clamor presente
nas vozes docentes da instituição de ensino profissionalizante pesquisada com relação ao
multiculturalismo.
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RESUMO: As cidades brasileiras, em sua maioria, se desenvolveram a partir da influência
das economias ditas tradicionais e elas foram estruturadas para atender as demandas de
exportação. A cidade de Macaíba-RN não foge à regra, visto que a (re)produção do seu
espaço se deu a partir da agropecuária e, posteriormente, foi estruturada em um núcleo
portuário que escoava mercadorias para o porto de Natal-RN através do rio Jundiaí. Essa
inicial centralidade fez com que a Macaíba se transformasse em um dos principais entrepostos
comerciais do Rio Grande do Norte. Diante disso, no percurso do processo histórico de
(re)produção do espaço, se tornou evidente o crescimento e a falta de planejamento urbano.
Assim, o objetivo que norteou o trabalho é a compreensão de como o conceito de
(re)produção do espaço se aplicou na cidade de Macaíba no percurso dos anos de 1850 à 2000
e se usou a revisão bibliográfica como técnica base para o desenvolvimento deste trabalho que
contribuirá com a construção de parte do trabalho de conclusão de curso. O resultado permeou
o entendimento de que a cidade, durante os diversos momentos sociais e econômicos, em
dinâmicas diferenciadas umas das outras, o que reforçou a conceituação sobre (re)produção
do espaço dada no trabalho. Portanto, a dinâmica econômica influenciou efetivamente a
(re)produção do espaço urbano de Macaíba.
Palavras–chave: (re)produção do espaço, sócio-espacial, economia

THE URBAN SPACE OF MACAÍBA-RN: BIBLIOGRAPHY REVISION
ABSTRACT: Brazilian cities, mostly developed from the influence of so-called traditional
economies and they were structured to meet the export demands. The city of Macaíba-RN is
no exception, as the (re)production of its space occurred from agriculture and later was
structured in a port core seeping goods for Natal-RN port across the river Jundiaí. This initial
centrality made the Macaíba became one of the major trading posts in Rio Grande do Norte.
Thus, in the course of the historical process of (re)production of space, it became apparent
growth and lack of urban planning. The objective that guided the study was to understand
how the concept of (re)production of space applied in the city of Macaíba in the course of the
years 1850 to 2000 and used the literature review based technique for the development of this
work which will contribute to the construction of part of the course conclusion work. The
result has permeated the understanding that the city, during the various social and economic
times in dynamic differentiated from each other, which reinforced the concept of
(re)production of space given at work. Therefore, the economic dynamics effectively
influenced the (re)production of urban space Macaíba.
KEYWORDS: (re)production of space, sócio-espacial, economy
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INTRODUÇÃO
A cidade de Macaíba-RN está localizada na Região Metropolitana de Natal (RMN), que
junto a ela se soma mais 12 cidades: Arês, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo
Marinho, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do
Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz (IBGE, 2016). A Figura 1 mostra a localização da
cidade no território potiguar, com destaque para o espaço urbano da cidade.

Figura 1. Mapa da localização do espaço urbano de Macaíba
no território potiguar. Bandeira, 2016.
No atual momento, as cidades brasileiras, principalmente as capitais, representam maior
parte da ocupação territorial, sendo demograficamente densas. Isso ocorreu como resultado da
reestruturação produtiva centralizada nas capitais estaduais. Esse processo, trouxe dinâmica a
reprodução dos modos de vida e a (re)produção do espaço.
Tendo como base que as cidades brasileiras cresceram, em sua maioria, em torno das
atividades econômicas ditas tradicionais, os fluxos espaciais foram adaptados a atender essa
demanda implicando em configurações conforme as intencionalidades dos investidores. No
caso de Macaíba-RN, os agentes produtores, o capital dos investidores e, posteriormente, o
Estado corroboraram significativamente na (re)produção do seu espaço urbano.
As principais influências foram o auge da produção e comércio do algodão, o estado de
isolamento físico e geográfico de Natal que não permitia a navegação de grandes embarcações
através do rio Potengi e, por terra, a formação de dunas que a cerca impedia o avanço
(DANTAS, 2007; 2009). Este trabalho tem como problema norteador a dinâmica de
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(re)produção do espaço urbano macaibense, tendo em vista os principais momentos
econômicos na sua história, indagando como esse conceito se aplica no espaço urbano objeto
de estudo.
O objetivo deste trabalho é compreender como o conceito de (re)produção do espaço se
aplica na cidade de Macaíba no percurso dos anos de 1850 à 2000, tendo como base de
pesquisa a técnica de revisão bibliográfica. Portanto, os resultados e a discussão do trabalho,
estão distribuídos na conceituação de espaço; no entendimento sobre produção do espaço; em
momentos históricos do processo de (re)produção do espaço urbano e por fim, é assinalado
como a instalação do Centro Avançado Industrial (CIA) alterou a dinâmica social e comercial,
com base em Santos e Costa (2012).
MATERIAL E MÉTODOS
O percurso metodológico para elaboração deste trabalho se baseou no projeto de
pesquisa que foi apresentado ao Curso de Licenciatura em Geografia com a finalidade de
elaborar o trabalho de conclusão de curso com a temática voltada para analisar a (re)produção
do espaço urbano da cidade de Macaíba-RN, partindo dos fatores geoeconômicos que
implicaram no espaço urbano com recorte temporal específico de 1990 à 2015. O despertar
para a construção desse trabalho se deu pela percepção obtida no decorrer do Curso de
Licenciatura em Geografia e as leituras da história da cidade, sendo baseada em Geovany
Dantas (2007; 2009). Além disso, a leitura em outros referenciais como Santos (2010) e
Santos e Costa (2012), que discutem em torno do espaço urbano da cidade e a dinâmica social
e econômica, respectivamente.
As leituras em Dantas (2007; 2009) são derivadas também de uma construção, ainda em
andamento, intitulado por “Do armazém à vitrine: um estudo de caso sobre as mudanças na
paisagem do centro comercial de Macaíba-RN” com o objetivo compreender as mudanças na
paisagem no centro da cidade e, para isso, entender o seu processo histórico e as formas que
se construíram no decorrer de cada momento social e econômico da cidade, evidenciando as
técnicas utilizadas na moldura da paisagem.
Portanto, o presente trabalho parte de uma revisão bibliográfica em uma perspectiva
qualitativa para conceituar o termo (re)produção do espaço e desenvolver uma discussão
sobre o processo de produção e (re)produção na cidade, contribuindo assim, com a elaboração
do primeiro capítulo do trabalho de conclusão de curso já mencionado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O espaço é um conceito da Geografia que busca compreender a relação da sociedade
com a natureza em sua complexidade. Por isso, é importante destacar as quatro categorias de
análise, são elas: estrutura, processo, forma e função conforme descreve Corrêa (2000). Além
disso, o espaço pode ser considerado como fato, como fator e como fato social.
Como fato social, o espaço é entendido a partir da relação estabelecida pelos homens,
sendo um processo histórico o elemento interpretativo da (re)produção do espaço. Como
fator, a produção social do espaço se torna uma hierarquia sócio-espacial, submetendo
espaços a uma contradição constante: espaços modernos, espaços não modernos e espaços em
modernização, visto que o meio geográfico atual não abrange o espaço em sua totalidade dado
a seletividade do espaço. Como instância da sociedade, o espaço é “uma estrutura
sobordinada-subordinante” (SANTOS, 2004, p. 181), tendo em vista a dialética presente na
relação hierárquica entre os espaços. Assim, a (re)produção do espaço exerce influência sobre
os outros (SANTOS, 2004).
Portanto, é conveniente entender, que o espaço se configura como um suporte para as
relações sociais, econômicas, interpessoais e, ao mesmo tempo, como um elemento de
sustentação para a reprodução do capital. Configura-se, portanto, como um elemento
importante para a organização da sociedade em classes; que evidencia configurações
historicamente modificadas pelas relações estabelecidas; que exprime a coexistência e a
dialética da estrutura social e econômica da sociedade que se relaciona nele. Assim, o espaço
é (re)produzido de forma desigual e seletiva, por isso o desenvolvimento sócio-espacial não
ocorre uniformemente (SANTOS, 2004).
Nessa perspectiva, a produção do espaço, por sua vez, corresponde a construção
material e imaterial por um viés ideológico e social, sendo claramente representado pela
paisagem construída nesse processo e que muitas vezes segue uma ideologia predominante,
ou seja, dos detentores dos meios de produção, capital, técnica e informação. Se configurando
então, como uma ação dialética sempre renovada política e ideologicamente (SOUZA, 2013).
Para tanto, dentro da lógica capitalista, a (re)produção do espaço, sob uma perspectiva
materialista,

se

constitui

como

um

conjunto

de

usos

justapostos,

visando

a

acumulação/reprodução do capital propondo, consequentemente, inovações técnicas,
organizacionais, estruturais e paisagísticas. Isso pode ser caracterizado como uma
reestruturação produtiva que se apresenta sempre como uma alternativa para a superação de
crises cíclicas do capital, buscando a racionalização do espaço (AZEVEDO, 2013; CORRÊA,
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1985; 2014; HARVEY, 2005; PONTES, 2006; SANTOS, 2004). Tudo isso ligado aos agentes
(re)produtores do espaço que, por via de regra, são: os proprietários dos meios de produção,
fundiários, promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1985;
2014).
A expansão mercantil europeia em busca de ampliar o mercado produtivo, articula o
espaço brasileiro, inicialmente, em torno da agropecuária. Em consequência as cidades/vilas,
davam suporte para as atividades econômicas e comerciais, se constituindo como um ponto de
articulação (SPOSITO, 1988). Esse processo civilizatório e mercadológico, culminou na
produção material e ideológica do espaço abrindo precedente para a compreensão inicial da
globalização (IANNI, 2002). Este elemento surge, no percurso histórico, como contribuinte
para a “homogeneização” dos espaços, sobretudo com a espacialização da divisão do trabalho.
Seguindo o referencial teórico, a (re)produção do espaço, nos anos de 1850, a região
onde hoje é a cidade de Macaíba/RN era ocupada por uma fazenda de produção de gêneros
agrícolas e pecuária no baixo curso do rio Jundiaí. Nesse momento, o Rio Grande do Norte se
encontrava em uma forte ligação com as atividades primárias e o crescimento econômico era
restrito aos proprietários de terras e meios de produção, no interior do “Estado” com a
atividade algodoeira e pecuarista (de forma ultra extensiva) e na região litorânea com a
produção da cana-de-açúcar (DANTAS, 2007; 2009).
Neste trabalho, esse momento é utilizado como ponto de partida para a ocupação e
crescimento econômico de Coité (atual município de Macaíba/RN) associado a instalação de
um porto na margem do rio Jundiaí e um armazém para a execução do escoamento das
mercadorias advindas das principais regiões produtivas do Rio Grande do Norte. A vila de
Coité em 1855 passa a ser chamada de Macaíba e rapidamente cria uma centralidade
mercantil nessa região, sobretudo com a instituição da feira, se estruturando como um dos
principais entrepostos comerciais do Rio Grande do Norte (DANTAS, 2007; 2009).
Conforme o autor
“A vila prosperou e este fato concorreu para o enriquecimento e prosperidade da
então Macaíba, [...], com o surgimento quase imediato de suas oito principais ruas
(‘Teodomiro Garcia’, ‘Augusto Severo’, ‘Nossa Senhora da Conceição’, ‘Francisco
da Cruz’, ‘Pedro Velho’, ‘Maurício Freire’, ‘Prudente Alecrim’ e ‘Dona Emília’)”
(DANTAS, 2009, p. 164).

A “cidade” cresce em proporções interessantes, animada pelo sucesso da exportação do
algodão para a Inglaterra que se desenvolvia industrialmente. Assim, a cidade se torna mais
expressiva que Natal que vivia um período significativo de estagnação econômica. Porém,
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esse auge econômico não demora muito tempo e, na primeira metade do século XX, os
investimentos em infraestrutura técnica, sobretudo as ferrovias, decreta o declínio econômico
de Macaíba, perdendo sua importância de entreposto comercial na região.
No decorrer da reestruturação produtiva em solo potiguar as indústrias de transformação
ganham força e espaço, sobretudo as têxteis, e esse processo é concentrado na capital, NatalRN. A partir daí a capital potiguar passa por uma série de transformações de ordem sócioespacial, exercendo uma grande influência sobre os demais territórios do Estado.
Em Macaíba-RN, entre as décadas de 1950 e 1960, ocorre uma série de modificações na
dinâmica sócio-espacial devido a construção da usina de beneficiamento do algodão
“Nóbrega & Dantas”, a maior da cidade. Esta “representou a [sic] primeiro grande fluxo
migratório para a cidade de Macaíba no século XX” (DANTAS, 2007, p. 107), pois importou
mão de obra de outras regiões do Estado para sua construção e ao término, os trabalhadores
foram empregados na empresa e se estabeleceram na cidade. Além da “Nóbrega & Dantas”,
havia a “Fernandes e Cia” e uma descaroçadora de algodão pertencente a João Câmara
(DANTAS, 2007; 2009).
A partir desse momento, é reestabelecida uma nova dinâmica produtiva e comercial na
cidade. Isso porque a renda das famílias começa a ser gerada a partir dos empregos nas
indústrias, visto que os trabalhadores gastavam seu salário na própria cidade (DANTAS,
2007; 2009). Os investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) continuam nos anos de 1970 a contribuir com a modernização do espaço potiguar
e na cidade se instala a indústria Fiação de Algodão “Mocó” S/A (FAMOSA) e incrementa,
ainda mais, a dinâmica econômica com mais oferta de empregos para as famílias (DANTAS,
2007; 2009). A Figura 2 evidencia o aumento da população urbana da cidade de Macaíba,
mostrando a relação da (re)produção do espaço urbano e a industrialização.
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Figura 2. Gráfico da população de Macaíba-RN, separando
população total; população urbana e população rural. IBGE,
2016.
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Essa nova estrutura, proporcionou a instalação de mais equipamentos comerciais,
ascendeu a competitividade comercial e Macaíba-RN recomeça a se configurar como uma
importante cidade na região do litoral oriental potiguar. Contudo, muito menos importante do
que fora anos atrás. A chegada das redes de supermercados se configura como uma nova
forma de comércio baseados no autosserviço, entretanto outros estabelecimentos se destacam
dentro dessa centralidade comercial, marcando fortemente a paisagem no centro da cidade. De
acordo com Dantas (2007) as lojas que se destacavam eram
“Mafra Filhos LTDA, que era um dos principais atacadistas da cidade; o
supermercado ‘Popular’, ‘Pinheiro’, ‘Nova Dimensão’, o ‘Superbox’ (do grupo
‘Nordestão’), e a ‘Casa Potiguar’ (pertencente à rede ‘Miniopreço’); a Panificadora
‘Brasil’, a lojinha ‘Marques’ (Casa Porcino), A Farmácia ‘Auta de Souza’, a
Boutique ‘Borboleta’, o Posto ‘Esso’, Delgado e Delgado e a camisaria ‘Ipanema’”
(FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1983 apud DANTAS, 2007, p. 120).

A cidade continua a crescer em termos populacionais e econômicos, ditando a
(re)produção do seu espaço urbano no que diz respeito a estrutura do comércio, ao aumento
no contingente populacional e consequentemente no números de residências. A cidade cresce
e surgem os seus primeiros conjuntos habitacionais financiados pelo Banco Nacional de
Habitação (BNH). No desenvolver de seu trabalho, Santos (2010), apreende a (re)produção do
espaço urbano na região do baixo curso do rio Jundiaí como um processo desordenado, sem
planejamento e causando consequências ao ambiente.
O fim da década de 1990 marca uma nova centralidade produtiva com a instalação do
Centro Industrial Avançado (CIA) autorizado pelo Poder Executivo estadual em 1997, através
da Lei nº 7.070 no município. O CIA trouxe, mais uma vez, dinâmica produtiva para a
economia municipal baseada na indústria corroborando para que dialética sócio-espacial se
tornar mais presente no espaço urbano. Ditaria assim, uma nova dinâmica
“Outra atividade que tem se destacado é o comércio [...], apesar de não ser uma
prática recente no município, a forma como vem expandindo-se e reorganizado no
espaço constitui-se em uma nova fase dessa atividade, apropriando-se de novos
territórios e produzindo uma nova dinâmica, uma vez que novos serviços são
oferecidos como: corretoras, serviços de saúde, serviços gráficos, de manutenção de
equipamentos (computadores, impressoras entre outros), serviços antes apenas
ofertados na capital” (SANTOS e COSTA, 2012, p. 206).

Dos anos 2000 em diante a dinâmica de (re)produção do espaço aumentaria
significativamente, ampliando também a demanda por bens de consumo duráveis e não
duráveis e serviços dentro do espaço urbano devido as novas demandas da população. Para
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encerrar momentaneamente essa discussão, as palavras de Santos e Costa (2012) são
importantes para assinalar a (re)produção do espaço que avançará em futuras discussões.
CONCLUSÕES
A (re)produção do espaço urbano de Macaíba, de acordo com a revisão bibliográfica, se
deu através de influências de fatores globais junto a capitais de investimentos, nos quais
determinaram a sua organização em torno do comércio e escoamento de mercadorias. E,
posteriormente, o processo de reestruturação produtiva, ditou a organização da cidade em um
modelo mais flexível. Tendência observada no texto construído por Beatriz Pontes (2006).
Por fim, esta revisão bibliográfica subsidia o conhecimento preterido para a construção
de parte do trabalho monográfico, pois discorre sobre momentos históricos e influências na
(re)produção do espaço de Macaíba visto que o processo histórico também tem suas
interferências na materialidade e ocupação do solo macaibense.
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RESUMO
O estudo investigou a percepção de licenciandos dos cursos de Informática e Física no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) sobre a
importância do Estágio Supervisionado Docente na definição da carreira a seguir, as
contribuições desse componente curricular na formação profissional dos futuros professores,
assim como, a identificação da relação teoria e prática no processo de produção de
conhecimento na práxis do chão da escola. A iniciativa em realizar o estudo surgiu da
experiência vivenciada pelas pesquisadoras docentes que vêm trabalhando sistematicamente
com esse componente curricular no IFRN por meio de estudos de materiais sobre profissão
docente, supervisão dos estágios e orientação dos relatórios parciais de Estágio
Supervisionado. Foi desenvolvida uma pesquisa de cunho qualitativo na qual utilizou-se
entrevista não-estruturada para a coleta dos dados com os participantes da pesquisa, que são
licenciandos dos cursos de Informática e Física do IFRN. Os resultados da pesquisa
demonstraram que o estágio se constitui num espaço de construção e afirmação da identidade
dos profissionais da educação; permite estabelecer a relação entre teoria e prática no processo
de formação docente; possibilita aos licenciandos conhecer demandas reais do contexto de
atuação profissional; favorece a interação entre o professor já profissional e os futuros
professores por meio da troca de experiências.
Palavras-chave:
APRENDIZAGEM;
DOCÊNCIA;
ESCOLA;
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL.

THE SUPERVISED AND CONTRIBUTIONS IN PERCEPTION OF
STAGE LICENTIATE
ABSTRACT: The study investigated the perception of undergraduates of Informatics and
Physics courses at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande
do Norte (IFRN) about the importance of Supervised Internship Lecturer in defining the
following career, the contributions of this curricular component in training of future teachers,
as well as the identification of the relationship between theory and practice in the knowledge
production process in the praxis of the school ground. The initiative to conduct the study
came from the experience lived by the professors-researchers which have been working
systematically with this curricular component in IFRN through material studies on the
teaching profession, stages supervision and guidance of partial reports of supervised
internship. A qualitative research was conducted in which we used unstructured interview for
data collection with the participants of the research, which are licensees of Informatics and
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Physics courses in IFRN. The survey results showed that the stage constitutes a building
space and affirmation of the identity of education professionals; it allows to establish the
relationship between theory and practice in teacher training process; it enables licensees meet
real demands of the professional work environment; it favors the interaction between the
already teacher and future teachers through the exchange of experiences.
KEYWORDS: learning, teaching, school, professional qualification

INTRODUÇÃO
Os debates sobre a formação de professores e de suas contribuições para um repensar
do trabalho docente têm sido cada vez mais intensificados tanto por pesquisadores da área
quanto pelos dirigentes governamentais que destacam a necessidade de elevar a formação
profissional do professor ao nível superior, transformar a estrutura do ensino e da carreira,
melhorar a qualidade da formação, além de outros aspectos específicos de cada eixo da
formação docente (inicial e/ou continuada).
Compreendemos que pensar a formação de professores exige, na atualidade, uma
análise não só sobre o currículo, mas também sobre o que é e como se constitui o processo de
formação do professor com vistas a perceber seu percurso formativo como algo contínuo que
não se encerra após alguns anos de estudo e aprendizagem de conteúdos e formas de trabalhálos, já que está vinculado ao conjunto de trajetórias percorridas pelos professores no decorrer
de suas vidas, e, também, a ações individuais e coletivas de refletir e ressignificar a profissão
docente de acordo com as demandas educacionais postas pelos contextos que emergem na
sociedade.
A prática pedagógica dos professores vem sendo focalizada nos estudos sobre
formação docente como um elemento essencial para repensar a formação inicial e continuada.
Defende-se a ideia de uma reconfiguração na formação de professores tomando como eixo de
articulação o contexto em que os docentes desenvolvem o seu trabalho procurando priorizar,
nos currículos, atividades que propiciem uma compreensão dos elementos presentes nas
dinâmicas escolares.
Entendemos que a atuação colaborativa entre escolas e instituições de formação
poderá produzir resultados significativos para os sistemas de ensino, pois, para que os
professores que estão em processo de formação venham a atender as demandas cada vez
maiores em relação à realização de seu trabalho, faz-se necessário que em seu percurso
formativo, sejam preparados para enfrentar as exigências de sua profissão e uma das
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estratégias poderá ser a pesquisa sobre as práticas pedagógicas, desde que haja um
planejamento criterioso por parte dos formadores.
Nesse cenário em que um conjunto de propostas de formação de professores estão
embasadas em diferentes modelos teóricos, são postos desafios também para as instituições
formadoras no que se refere à compreensão e reflexão sobre a redefinição e adoção de novas
propostas para a formação embasadas num trabalho coletivo envolvendo as instituições de
formação, os dirigentes governamentais e a escola pública visando construir uma proposta
que atenda não só aos desafios da profissão docente na atualidade, mas também valorizem os
professores enquanto sujeitos do seu processo de formação.
MATERIAL E MÉTODOS
A iniciativa em realizar o estudo surgiu da experiência vivenciada pelas pesquisadoras
docentes que vêm trabalhando sistematicamente com esse componente curricular no IFRN
por meio de estudos de materiais sobre a profissão docente, supervisão dos estágios e
orientação dos relatórios parciais de Estágio Supervisionado. Dentre alguns questionamentos
que motivaram a pesquisa estão: qual o papel do estágio na formação docente? O que os
alunos/licenciandos pensam sobre a relação teoria e prática em seu processo de formação? Os
licenciandos aprendem o que é ser professor nas atividades realizadas no Estágio
Supervisionado? Quais as contribuições do Estágio Supervisionado no processo de aprender a
ensinar?
O estudo investigou a percepção de licenciandos dos cursos de Informática e Física no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) sobre a
importância do Estágio Supervisionado Docente na definição da carreira a seguir, as
contribuições desse componente curricular na formação profissional dos futuros professores,
assim como, a identificação da relação teoria e prática no processo de produção de
conhecimento na práxis do chão da escola. Foi desenvolvida uma pesquisa de cunho
qualitativo na qual utilizou-se entrevista semiestruturada para a coleta dos dados com os
participantes da pesquisa, que são licenciandos dos cursos de Informática e Física do IFRN.
Para analisar as percepções dos sujeitos pesquisados sobre as contribuições do Estágio
Docente no seu processo de formação profissional, consideramos que a abordagem qualitativa
nos possibilitou olhar a realidade dando vez a estes sujeitos de expressarem suas vozes e de
interpretarem as práticas que eles vivenciam nas atividades do Estágio Supervisionado.
Ademais, norteamos as análises dos dados coletados, tomando como base as ideias de Ghedin
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e Franco (2008), quando afirmam que a percepção do sujeito, sua fala, sua interpretação do
vivido, seu olhar, suas representações são incorporadas enquanto elementos de estudo do
fenômeno educativo na pesquisa qualitativa. A entrevista, enquanto técnica utilizada, forneceu
dados empíricos que “constituem uma representação da realidade: ideias, crenças, maneiras de
pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas e projeções
para futuro[... ] (Minayo, 2007, p. 262).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do estudo percebemos que o Estágio Supervisionado Docente é a
oportunidade ímpar para trazer aspectos sobre a prática docente que favorecem o
aprofundamento nos processos de formação, por meio da revisão da relação teoria e prática,
que o aluno ingresso nas licenciaturas observa e realiza nas escolas campo de estágio. Esta
prática docente, articulando o fazer da escola com a sociedade, que exige e impõe novos
desafios a ela, deve ser uma premissa do estágio, conforme Lima (2001, p.16) o estágio deve
“contribuir na formação de professores crítico-reflexivos, competentes, comprometidos e
cientes da sua função social”. O futuro docente ao se ver no processo de prática pedagógica
no contexto escolar, tem a oportunidade de conhecer a realidade do chão da escola, enquanto
espaço de construção e afirmação da identidade dos profissionais em educação, não só com os
professores, mas todos os envolvidos no contexto escolar e relacionar os conhecimentos
trabalhados no seu curso de licenciatura com a prática, perceber as lacunas na formação e
pesquisar novas formas de intervenção na realidade, assim, refletir sobre o fazer e o ser do
profissional do ensino na escola pública brasileira. A pesquisa revelou essa percepção na fala
dos futuros docentes:
As primeiras impressões que tive no Estágio Docente II foram de que o
estágio contribuirá significativamente para a minha formação, pois no
momento em que estou observando o modo como professor operacionaliza
as aulas, desde a didática utilizada ao relacionamento com os alunos,
construo a minha identidade formativa docente [...] a participação deles [os
alunos] na aula corroboram com a percepção de se a metodologia que o
professor utiliza atende aos objetivos da disciplina (Licenciando 1).

Tive boas impressões, esse momento de participar da educação escolar está
me deixando entusiasmado com novas perspectivas de aprendizagem e
levando um pouco do meu conhecimento para os alunos (Licenciando 9).
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O lugar de fala dos estagiários das licenciaturas demonstra a relação que conseguem
fazer ao entrarem em contato com a realidade da sala de aula, entre o que já aprenderam, o
que precisam para sua formação e as atitudes coerentes com seu fazer educacional.

Essa

oportunidade de estabelecer relação entre o que já aprenderam ao longo das aulas no curso e a
realidade a ser vivenciada na escola coloca os Licenciandos diante de novos desafios uma vez
que o ensino enquanto atividade mediada e concretizada num contexto concreto, contraditório
e permeado por conflitos, suscita a construção de reflexão e tomada de decisão por parte do
futuro professor. Consideramos que ultrapassar a ideia do estágio enquanto um mero
momento de cumprir a carga horária do curso e tecer comentários que pouco acrescentam às
escolas, um aspecto que merece atenção, pois os licenciandos precisam entender que estão
indo à escola na condição de aprendizes da profissão docente e que a experiência dos
professores colaboradores, servirá também, como referência para novas aprendizagens,
reelaboração do planejamento das atividades do estágio, análise das práticas pedagógicas e
discussão nas aulas.
As críticas ao ensino e o sistema que o alicerça são constantes e tem se intensificado
com o baixo nível de aprendizagem que os alunos, inclusive no Ensino Superior, tem
apresentado, infelizmente sem muita dificuldade de ser comprovada, essa realidade reforça as
discussões para se rever e aperfeiçoar a formação dos licenciados.

A experiência na

coordenação dos estágios tem nos proporcionado a oportunidade de ouvir e ver sobre os
acontecimentos na escola, suas necessidades e angústias, inclusive dos próprios docentes
efetivos. Do lado da instituição formadora, a nossa realidade, o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), somos os elos diretos entre a formação
e a prática desta.
Inicialmente no Estágio, percebe-se a preocupação em oferecer condições ao nosso
futuro professor se apropriar e trabalhar com conhecimentos que estejam o mais próximo das
urgências do contexto social e escolar nos quais estamos envolto. Ou seja, há uma ação
volitiva de mediar os futuros profissionais a reinventar sua ação e refletir sobre ela de modo a
sistematizarem criticamente quais seriam os saberes e práticas adequados ao seu exercício
profissional naquele momento e que servirá para futuras experiências. A maior parte dos
estágios acontece mesmo nas escolas que avizinham o IFRN, tanto de Ensino Médio, quanto
Fundamental da rede estadual e/ou municipal cuja realidade apresenta-se com diversas
dificuldades, desde as estruturais até a falta de professores. Essa diversidade de oportunidades
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na prática profissional favorece a formação crítica e construtiva do fazer pedagógico de nosso
aluno, futuro professor, como lemos nestas declarações dos futuros professores:

O Estágio [ de observação] está sendo realizado no próprio IFRN campus
Zona Norte, isto já faz uma grande diferença. Pelo fato da instituição possuir
excelentes professores, mestres e doutores, fator de grande importância
quando buscamos uma referência, um exemplo a ser seguido. [Nessa]
Experiência vivida pela primeira vez, reconheço a importância que o
professor deve ter para conduzir a aula, outro ponto a destacar é a forma que
o mesmo tem que lhe dá com os questionamentos e dúvidas que pode surgir
durante a aula, o domínio do conteúdo se destaca como bastante importante
(Licenciando 3).

Os alunos da licenciatura estão estabelecendo as sínteses entre as possibilidades de
aprendizagens do fazer docente, recorrendo aos conhecimentos adquiridos e abertos a traçar
novas abordagens que possam corroborar com o desenvolvimento das práticas nas escolas
geridas pelos governos estaduais e municipais.
Assim, os professores formadores têm considerado a preeminência de novas
competências, para que o futuro docente, seja um profissional com compromisso e
responsabilidade, capacitados, dentro do possível, a vencer as dificuldades e desafios no seu
futuro ambiente de trabalho. Pois, para assumir as responsabilidades de uma sala de aula o
futuro docente deverá desenvolver uma aprendizagem contínua de autonomia profissional e
pessoal vinculada às responsabilidades do fazer pedagógico que é retroalimentado no espaço
da escola. Os futuros docentes concebem essa orientação, dito textualmente quando
interrogados sobre sua experiência no Estágio Supervisionado:
Estava muito nervoso antes de iniciar meu estágio, eu ficava imaginando que
não daria certo, pois eu não sabia exatamente o que passaria. Bem, iniciado o
estágio, procurei conhecer cada um dos meus alunos, suas realidades e
expectativas para o futuro. [...] Realmente não foi fácil, pois quando você
prepara uma aula acha que tudo vai dar certo de primeira, mas não é assim
que funciona cada aluno tem uma maneira de aprender, e isso foi um grande
desafio. Difícil, mas não impossível (Licenciando 5)

O que ficou de mais relevante nessa experiência proporcionada pelo estágio
foi à possibilidade a realizar uma analise didática de uma aula, pois eu não
havia assistido uma aula ainda nessa perspectiva, pude relacionar a didática
da professora com as tendências pedagógicas (Licenciando 6)
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Associar o estágio ao desenvolvimento da pesquisa para melhor articular a prática
dentro de um contexto cheio de diversidade, adversidades e possibilidades como os espaços
escolares de nosso Estado do Rio Grande do Norte, é uma forte perspectiva de produzir um
conhecimento mais próximo da relação teoria e prática efetivos, pois tem como referência a
práxis. Segundo Lima (2008, p.203)
[...] tal educação requer transformações das práticas pedagógicas, que devem
ser acompanhadas por uma formação de professores, instrumentalizada pela
pesquisa. Cabe ao ensino superior manter de maneira interligada, as
atividades de ensino, de pesquisa e as profissionalizantes.

A declaração da aluna em campo de estágio reafirma essa lógica da relação teoria e
prática para o ensino: “Nessa perspectiva que o Estágio Docente trabalha dando-nos uma dimensão
de como os professores conseguem validar seu aprendizado teórico e prático em confronto com a
realidade da sala de aula[...]” (Licenciando 2). O caminho na articulação do ensino e pesquisa

contribui para estimular o futuro professor a sair da região de comodidade da reprodução
acadêmica e construir soluções aos problemas e desafios impostos pela realidade do chão da
escola e do profissional de ensino.
Pimenta e Lima (2005/2006, p. 14) afirmam que
[...]o estágio, nessa perspectiva, ao contrário do que se propugnava, não é
atividade prática, mas atividade teórica, instrumentalizadora da práxis
docente, entendida esta como a atividade de transformação da realidade.
Nesse sentido, o estágio atividade curricular é atividade teórica de
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, este sim
objeto da práxis.

As experiências dos futuros professores em situação de estágio reforçam as afirmações
anteriores:
E, além de todos os benefícios da prática docente, vale salientar que estágio
docente é uma atividade que possibilita ao aluno o contato com a prática, a
vivência do seu futuro campo de atuação. Ele traz experiências que vão além
do ensino-aprendizagem, pois o aluno é inserido no contexto escolar e passa
a fazer parte e estabelecer relações naquele contexto o que lhe dá
possibilidade de refletir em sua prática e articular entre teoria e pesquisa.
Sendo assim é uma etapa de formação fundamental na formação inicial do
aluno licenciado (Licenciando 7).

A Resolução nº 1/2012 (Art. 13, § 1º, p. 6) endossa o que tratamos até o momento:
“a prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando
à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a
Artigos

Ciências Humanas

14234

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

resolução de situações-problema”. Nesse confronto de buscar respostas às necessidades da
escola na relação com a teoria e os saberes apreendidos na formação, observamos iniciativas
dos futuros professores nas escolas campo de estágio para fazerem parte da mesma como
colaboradores, no trabalho junto com a escola e seus pares, além de irem definindo uma
identidade profissional que deseja ter, quando participa na construção de uma identidade
coletiva que anseia por uma mudança. Assim, o Estágio tem sido o lócus privilegiado para
associar pesquisa e ensino e de não só aprender a profissão docente dentro da dinâmica das
relações e ações que envolvem seu fazer na escola, como também a configuração da
identidade profissional. Na fala do futuro docente: “[...] Ou seja, nós pudemos ser inseridos na
escola, aprender com a prática em sala de aula, seja com as dificuldades enfrentadas em
ministrar as aulas, ou em contribuir para melhorar a qualidade do ensino” (Licenciando 8).
Ainda é afirmado que
Durante o estágio docente, o aluno aprimora os conhecimentos e habilidades
essenciais ao exercício profissional, que proporciona ao estudante a
participação em situações reais de vida e de trabalho, consolida a sua
profissionalização e explora as competências básicas indispensáveis para
uma formação profissional ética e corresponsável pelo desenvolvimento
humano e pela melhoria da qualidade de vida (Licenciando 2).

O estágio se constitui num espaço de formação por colocar os licenciandos em contato
com um cenário profissional real com oportunidades formativas as quais demandam “pôr em
prática muitas competências profissionais genéricas que fazem parte do catálogo de
aprendizagens que correspondem à formação universitária: a observação, a análise das
situações, a narração-descrição-análise das experiências, a apresentação de resultados, entre
outros” (Zabalza, 2014, p. 115).
CONCLUSÕES
Após o desenvolvimento da investigação sobre a percepção de licenciandos dos cursos
de Informática e Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN) sobre a importância do Estágio Supervisionado Docente em seu processo de
formação profissional, concluiu-se que o estágio se constitui numa etapa essencial do
processo de construção de conhecimentos e saberes por meio da relação entre os conteúdos
trabalhados nas diferentes disciplinas ao longo do curso e as experiências vivenciadas no chão
da escola.

A troca de experiências no desenvolvimento das atividades do estágio

supervisionado permitiu o confronto e enfrentamento de problemas reais que emergem no
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cotidiano das escolas, o que poderá favorecer a construção e reconstrução de saberes
necessários à atuação docente.
Consideramos que a temática pesquisada é ampla e requer o desenvolvimento de outros
estudos que aprofundarão as análises sobre o estágio e a elaboração de atividades que
possibilitem aos licenciandos a compreensão desse momento enquanto oportunidade e espaço
de formação, assim como, a capacidade de assumir o comprometimento e compromisso em
seu processo de tornar-se um docente com respaldo teórico e prático para ressignificar
saberes, valores, habilidades e atitudes.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as experiências vividas por garimpeiros

que viveram na época da exploração da mineração diamantífera da cidade de Monte Alegre
do Piauí, nas décadas de 1940 e 1950, identificando por meio da fala de cada um dos
entrevistados. Realizamos entrevistas com moradores da cidade, onde os sujeitos foram
convidados a contar sua história de vida ao longo da entrevista. Os resultados mostram que é
de fundamental importância o estudo das memórias para as ciências humanas e sociais e
pudemos compreender a importância do papel dos garimpeiros no sudoeste piauiense.
Palavras–chave: desertificação, garimpo, esquecimento, reconstrução social

THE MINING MONTE ALEGRE DO PIAUI: MEMOIRS OF A MINING
FORGOTTEN IN SOUTH-WEST PIAUÍ
ABSTRACT: This work aims to analyze the experiences of miners who lived through the
exploitation of diamond mining city of Piauí Monte Alegre, in the 1940s and 1950s identified
through speech of each of the respondents. He conducted interviews with city residents where
subjects were asked to tell his life story during the interview. The results show that it is of
fundamental importance the study of memories for the humanities and social sciences and we
understand the importance of the role of miners in southwest Piaui.
KEYWORDS: desertification, mining, forgetfulness, social reconstruction
INTRODUÇÃO
Este trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar os sentidos que os ex-garimpeiros
atribuem às suas experiências vividas no garimpo em Monte Alegre – PI, apresentando
reflexões na época da exploração da mineração diamantífera na cidade de Monte Alegre do
Piauí.
De acordo com Candau (2012), o fluxo do tempo ameaça os indivíduos e os grupos em
sua existência e a memória aparece como um recurso nos dando “essa ilusão: o que passou
não está definitivamente inacessível, pois é possível fazê-lo reviver graças à sua lembrança”
(CANDAU, 2012, p.15). Para Candau (2012), memória e identidade são indissociáveis e se
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reforçam mutuamente, pois “não há busca indentitária sem memória e, inversamente, a busca
memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos
individualmente” (CANDAU, 2012, p.19). Pollak (1992) também destaca a ligação estreita
entre a memória e o sentimento de identidade. Para Pollak (1992), se assimilamos “a
identidade social à imagem de si, para si e para os outros, há um elemento dessas definições
que necessariamente escapa ao indivíduo e, por extensão, ao grupo e este, obviamente é o
Outro” (POLLAK, 1992, p.5).
Esse tema que tanto nos instiga e se coloca como um bom desafio para aprofundar nas
memórias do povo montealegrense que viveu no tempo do garimpo, que a partir do momento
que relata fatos revive seu passado e o reconstrói, contribuindo para conhecimento histórico
do nosso município e do estado do Piauí, para não deixar cair no esquecimento sua
identidade.
Segundo Halbwachs (1990), a memória é uma construção coletiva sobre o passado feita
a partir das condições sociais que o grupo vivencia no presente. Ao mesmo tempo, a
lembrança do passado informa o grupo sobre o seu presente, de forma que passado e presente
se constroem mutuamente – são socialmente percebidos por meio de informações que um
projeta sobre o outro.
A memória, sob uma perspectiva evolutiva, foi definida por em dois sentidos. No
sentido estrito,
“Memória é a capacidade que certos seres vivos têm de
armazenar, no sistema nervoso, dados ou informações sobre o
meio que os cerca, para assim modificar o próprio
comportamento.” Em uma concepção mais ampla, o autor
afirma que a memória é também... “Todo traço deixado no
mundo ou nos componentes deste por um determinado evento.”

(CHAPOUTHIER 2005, p.9)
Segundo Barros (2005, p.1), uma forma simples de defini-la seria dizer que memória é
aquisição, o armazenamento e a evocação de informações. A aquisição é também denominada
de aprendizado. A Evocação é também chamada recordação, lembrança, recuperação.
Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator
extremamente importante no sentido de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um
grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK,1992)
O estudo da memória é de fundamental importância á psicologia social, pois o sujeito se
constitui historicamente nas relações sociais e nesse processo, a memória remete ao tempo
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vivido, cujo conjunto de experiência compõe um campo e sentindo para a construção de sua
identidade. (SCHUCMAN et al, 2010)
Sendo assim, os garimpeiros revivem suas tristezas, suas alegrias e suas conquistas, de
homens simples que sabiam da importância do diamante e que tanto contribuía para seu
sustento familiar. Embora a maioria dos garimpeiros não soube administrar o dinheiro do
diamante, muitos usavam para subsistência familiar, outros nas farras e não sabiam dar valor
seu trabalho ou acreditavam que o diamante não iria acabar na região. Isso contribuiu para
muitos permanecerem na miséria, outros investiram em gado vacum e terras, estes
investimentos era prevendo o fim da renda, medo que o diamante acabasse e não ter de como
sustentar sua família.
A memória dos garimpeiros montealegrense enriquece os fatos vivenciados por eles. A
grande maioria eram baianos vindo atrás de melhores condições de vida, que surgia no
sudoeste do piauiense, do seu subsolo, pedras preciosas que eram a oportunidade de riquezas
e desenvolvimento para estas terras.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na Cidade de Monte Alegre - PI, município localizado no
sudoeste a 756 km de Teresina, capital do estado do Piauí, com área da unidade territorial de
2.417,932 km² onde a população estimada é de 10.441 habitantes (IBGE, 2014).

Figura 1 – Localização da área de estudo.
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Neste estudo de abordagem qualitativa realizamos entrevistas com moradores exgarimpeiro do município de Monte Alegre - PI que viveram a época da exploração
diamantífera, onde os sujeitos foram convidados a contar sua história de vida antes e durante a
exploração diamantífera. Foram introduzidas algumas perguntas exploratórias ao longo das
entrevistas, todas com o intuito de conhecer e aprofundar nas histórias dos garimpeiros, mas
deixando os entrevistados livre para relatar seus momentos vividos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Emancipação da Cidade
A eclosão da mineração diamantífera em Gilbués correu nove meses após o término da
Segunda Guerra Mundial, decretado em setembro de 1945. O Brasil havia saído da ditadura
do Estado Novo com a deposição de Getúlio Vargas pelos militares. Eurico Gaspar Dutra, exministro da Guerra de Getúlio, tomara posse como novo presidente do Brasil em janeiro de
1946. Eurico Gaspar elegera-se pelo Partido Social Democrático – PSD, tendo derrotado o
brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática nacional – UDN. (OLIVEIRA, 2009).
Neste ano Monte Alegre do Piauí ainda fazia parte de Gilbués – Piauí, onde só foi
emancipado em 30 de junho de 1955 tendo como primeiro prefeito Herculano Andrade
Negrão tendo um mandato de apenas 7 meses. A cidade de Monte Alegre do Piauí só foi
emancipada a partir da exploração da mineração diamantífera, pois foi através dessa
exploração que foi aumentando o número de habitantes e crescendo a economia do município.
A grande leva de garimpeiro veio da Bahia, mais veio de
outros estados, Paraíba, Ceará, Maranhão, veio muito, mais a
grande parte foi da Bahia. PMA (82 anos).
Vinha da Bahia, do Maranhão, Piauí, mais era Bahia, vinha
também do Ceará, Pernambuco. JJN (79 anos).

Foi a partir do primeiro diamante capturado no Piauí por Tertuliano Lustosa na década
de 1940 que o número de habitantes veio crescendo para o estado, logo mais João Néri
[baiano] veio a capturar a primeira pedra na cidade de Monte Alegre, onde este abriu os
caminhos para chegada de garimpeiros de vários estados, tais como Bahia, Paraíba, Ceará,
Maranhão, Pernambuco, sendo a maioria baiano. E foi a partir dessa exploração que eclodiu a
economia do município, assim surgindo, bares, comércios e até cabarés.
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Como era a vida na cidade: bares, comercio, bordéis?
O comercio aqui funcionava até 10 horas da noite, as lojas o
comercio, agora os bordeis a noite toda se possível, ali no
brejo novo [nome popular da rua Dermeval Lobão] e lá no
bate bico [nome popular da rua Baiana] era os dois ambientes
onde funcionava a raparigagem, onde a população que
habitava ali, era mulher dama, como a gente chamava as
raparigas. PMA (82 anos)
Era vender diamantes e comprar as coisas. Nos bares era só
tomando umas. O comercio foi quem desenvolveu porque
Monte Alegre começou de diamante em 46 e foi descoberto o
garimpo aqui. JJN (74 anos).

 Já viu Garimpeiro rico?
Segundo a comunicação oral dos entrevistados poucos conseguiram melhorar
financeiramente sua vida e de suas famílias. Alguns garimpeiros gastaram grande parte de seu
dinheiro em diversão (bebidas, mulheres, etc). Outros, porém compraram casas, terras e gado
vacum.
“Quase que não mudou porque eu saí do garimpo sem trazer
nada, só a experiência, não digo assim pessoalmente, porque
eu não consegui nada no garimpo porque o que eu consegui eu
não soube aplicar, ai não foi culpa do garimpo, foi culpa
minha que o que eu ganhei no garimpo, apliquei no próprio
garimpo, acreditei demais”. PMA (82 anos).
“Mudou, porque a gente não pode dizer que não mudou,
mudou porque se a gente não pegasse o diamante são
sobrevivia”. JJN (80 anos)
“Adquirir um bucado de coisinha, gado, roça”. JJN (74 anos)
“Mudou foi pra acabar, arrebentar de tanto trabalhar, pegar
peso”. JJN (79 anos)
Afirma “o garimpo é um dinheiro muito mal abençoado, por
exemplo, o garimpeiro ganhava hoje cem, uma hipótese,
ganhava hoje cinco mil, ai ele voltava pra casa, fazia a feira,
tocava foguete e bebida até acabar, poucos garimpeiros que se
sobressaíram”. MHAS (77 anos).

 Garimpo e Desertificação
Nas entrevistas realizadas foi introduzida uma pergunta exploratória para saber a
percepção que os garimpeiros têm em relação à desertificação do município que é um dos
mais desertificados do estado do Piauí e se a exploração diamantífera trouxe algum malefício
para essas terras. Alguns dos entrevistados acreditam que o garimpo provocou danos as terras,
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contribuindo com a desertificação dessas áreas, para outros, não, pois, segundo eles desde
quando vieram habitar no município as áreas desertificadas já existiam. Sendo assim, não
seria por conta do garimpo que as áreas são consideradas desertificadas.
Garimpo de Desertificação há relação?
Aquilo ali quando eu cheguei em 59 é a mesma coisa que é
hoje, nunca aumentou e nem diminuiu. MHAS (77 anos).
A desertificação não está onde foi garimpado, eles falam isso,
mas não está onde foi garimpado, a área da desertificação é
uma área própria, o terreno, a formação geológica ai da região
e a região onde foi garimpado você fica de cá da área da
desertificação e olha pra lá você vê a cintura verdejante, ali
não foi garimpado, porque ali onde foi garimpado a vegetação
nasce com mais força. PMA (82 anos).
Ele acaba mesmo, porque muda, porque a parte de baixo da
fina, porque a fortaleza da terra é à flor da terra e aquela terra
que panha 10, 20 metros, aquela terra é fraca. JJN (79 anos).
Uma coisa liga a outra. JJN (80 anos).
Pode ser por causa do garimpo. JJN (74 anos).

Dentre as respostas adquiridas podemos perceber que o sujeito que acredita que o
garimpo tenha culpa nos malefícios da desertificação dessas áreas, não conheciam o termo
“desertificação”. Tivemos que explicar o que seria, e que através dessa explicação eles
tiravam suas conclusões afirmando que quando se “mexe” no subsolo, que era o caso da
exploração diamantífera, acabavam trazendo os malefícios às terras, que acabavam sendo
desertificadas pela má exploração delas. Os outros que não acreditavam defendiam a tese que
as áreas desertificadas já existiam muito antes do garimpo e que as áreas desertificadas não
foram e nem seriam exploradas.
CONCLUSÕES
O presente estudo pôde confirmar a importância dos estudos da memória para as
ciências humanas e sociais. Pudemos perceber e compreender a importância do papel do
sujeito na sociedade onde está inserido e como protagonista da história da mineração
diamantífera. Halbwachs (1990) afirma que é impossível uma memória absolutamente
individual e que lembrança se reconstrói socialmente. Então Halbwachs (1990) define como
memória coletiva o processo social de reconstrução do passado vivido e experimentado por
Artigos

Ciências Humanas

14242

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

um determinado grupo, comunidade e sociedade. Assim, percebemos que o tempo do garimpo
é uma reconstrução social dos garimpeiros.
Daí o valor dos depoimentos dos entrevistados e a contribuição deste trabalho, para não
deixar cair no esquecimento esse capitulo da nossa história de exploração diamantífera do
sudoeste do Piauí.
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RESUMO: O presente artigo é fruto de um projeto de extensão, vinculado ao Programa
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do IFPE, intitulado “Política de cotas: levando o
Campus garanhuns às comunidades”. O projeto tem por objetivo estudar a implantação das
ações afirmativas, a partir da política de cotas raciais aplicadas pelos Institutos Federais (Lei
nº 12.711/2012) e promover a aproximação do IFPE Campus Garanhuns com as comunidades
Quilombolas e Indígenas localizadas nas proximidades do Campus, por meio de um trabalho
de apresentação do IFPE para essas populações, visando a percepção, por parte delas, do
Instituto como instrumento de transformação socioeconômica e exercício da cidadania. As
atividades do projeto foram iniciadas com capacitação da equipe nos temas centrais que
envolvem a questão e, simultaneamente, pesquisa documental sobre o ingresso de alunos
cotistas no Campus Garanhuns, de 2013 a 2016. Posteriormente, foram desenvolvidas ações
de aproximação com as comunidades e divulgação do IFPE e da política de cotas, por meio de
visitas da equipe as comunidades e de alunos quilombolas do 9º ano ao Campus. Durante o
trabalho constatou-se que, apesar do IFPE aplicar a política de cotas no seu processo seletivo,
os estudantes quilombolas não têm acesso a instituição, seja por desconhecimento da política
de cotas e do próprio IFPE, passando por questões estruturais como transporte e alimentação,
até situações mais subjetivas como preconceito e baixa estima dessas populações.
Palavras–chave: Políticas públicas, ações afirmativas, quilombolas, indígenas, cotas

THE IMPACT OF THE POLICY OF QUOTAS FOR THE
COMMUNITIES QUILOMBOLAS SURROUNDING THE CAMPUS
GARANHUNS - IFPE
ABSTRACT: This article is the result of an extension project, linked to the Institutional
Program Extension Bags (PIBEX) IFPE entitled "quota policy: taking Campus Garanhuns to
communities." The project aims to study the implementation of affirmative action from the
policy of racial quotas applied by the Federal Institutes (Law No. 12,711 / 2012) and to
promote the approach of IFPE Campus Garanhuns with the Quilombo and Indigenous
communities located near the Campus, through the presentation of IFPE's work for these
populations, aimed at perception by them, the Institute and socio-economic transformation
tool and citizenship. Project activities started with the team training on central issues
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involving the issue and both desk research on the admission of quota students in Campus
Garanhuns, from 2013 to 2016. Subsequently, were developed approach activities with
communities and dissemination IFPE and quota policy, through team visits communities and
maroon 9th graders to campus. During the work it was found that despite the IFPE apply the
quota policy in its selection process, the Maroons students do not have access to the
institution, either through ignorance of the quota policy and IFPE own, through structural
issues such as transportation and food even more subjective situations such as prejudice and
low estimates of these populations.
KEYWORDS: Public policies, affirmative action, quilombolas, indigenous, quotas

INTRODUÇÃO
É notório que a adoção do sistema de cotas nas instituições federais de ensino
provocou polêmica e acalorou o debate sobre a implementação de políticas públicas voltadas
para as questões étnico-raciais.
Entendendo ação afirmativa como um conjunto de medidas que visam promover
igualdade a grupos sociais vitimados ou vulneráveis, as cotas voltadas para as populações
declaradas preta, parda e indígena, tem sido uma das maiores discussões das últimas duas
décadas no nosso país. Buscando a definição adotada pelo governo brasileiro, encontramos a
seguinte conceituação, retirada das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais, em encarte elaborado pelo Ministério da Educação (Brasil, 2005):
“Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações
afirmativas, isto é, conjunto de ações políticas dirigidas a correção de desigualdades
raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a
corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social
excludente e discriminatória.”

Pensando nessa temática e vivenciando em nossa instituição a implementação da ação
afirmativa de cotas, a partir de meados de 2012, quando foi promulgada a Lei nº. 12.711/2012
(BRASIL, 2012), que tornou obrigatória a reserva de vagas para o ingresso nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, realizamos uma pesquisa
preliminar dos dados relacionados ao ingresso dos alunos cotistas no Campus Garanhuns, nos
últimos dois processos seletivos (2014 e 2015). Como resultado identificamos que, apesar da
implementação da reserva de vagas pela instituição, de fato não há nela a garantia de que a
população-alvo da política afirmativa realmente esteja ocupando todas as vagas disponíveis,
tendo em vista a existência de vagas ociosas que acabam por serem ocupadas por não cotistas.
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Outra questão importante a ser considerada está na localização geográfica estratégica do
Campus Garanhuns. Para que se tenha uma ideia, hoje existem 112 comunidades quilombolas
em Pernambuco, declaradas pela Fundação Palmares1 e em estágios diferentes de
reconhecimento pelo Estado, estando 6 dessas localizadas muito próximo ao Campus
Garanhuns, são elas: Timbó, Castainho, Estiva, Estrela, Caluete e Tigre.
Quanto a comunidades indígenas, a Fundação Nacional do Índio2 (FUNAI), contabiliza
15 em Pernambuco, também em estágios diferentes no processo de reconhecimento, entre
elas, quatro estão também localizadas próximo ao Campus Garanhuns: Fulni-ô 1, Fulni-ô 2,
Xucuru 1 e Xucuru 2.
Analisando esse quadro, chega-se ao pensamento de que a Política Afirmativa de cotas
étnico-raciais precisa ser melhor compreendida em sua plenitude, como uma ação pública que
precisa ser pensada desde antes do processo seletivo, como, por exemplo, na apresentação da
instituição para as comunidades que necessitam claramente dessa política afirmativa como
forma de melhoria socioeconômica advinda do acesso à educação. Caso contrário, não
cumprirá com o objetivo da sua existência enquanto política de inclusão social, empregada em
caráter provisório. É também nessa direção que existe a necessidade de que a escola seja
reconhecida como um espaço multicultural, e que “não há educação que não esteja imersa nos
processos culturais do contexto em que se situa” (CANDAU, 2013, p. 13). Portanto,
evidenciar as ações afirmativas nesse cenário não se restringe ao mero preenchimento de
vagas institucionais; trata-se também de coadunar com uma perspectiva de escola mais
democrática, sensível às relações interculturais que devem permear o cenário escolar.
Dessa forma, nosso projeto pretende apoiar a implementação da ação afirmativa de
cotas para que essa possa chegar aos agrupamentos mais vulneráveis dentro do público-alvo a
ser atingido pelo poder público, cumprindo sua função de buscar a interação entre instituição
e comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS
A proposta metodológica do projeto em questão está ancorada na perspectiva da
pesquisa-ação, abordagem introduzida no Brasil pelo sociólogo João Bosco Pinto. Para
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Baldissera (2001. p.6), a pesquisa-ação pressupõe “uma ação por parte das pessoas implicadas
no processo investigativo, visto a partir de um projeto de ação social ou da solução de
problemas coletivos e estar centrada no agir participativo e na ideologia de ação coletiva”.
Essa perspectiva foi escolhida pelas suas características participativa/coletiva,
implicando no intercâmbio e socialização das experiências, tendo em vista que a atividade de
extensão possui um caráter dúplice, na medida em que comunidades indígena e quilombolas
serão favorecidas, mas os integrantes do projeto também serão tocados, compreenderão a
necessidade de assegurar direitos (e aqui evidenciado o direito à educação).
Nessa direção, o primeiro passo para a implementação do projeto foi a conscientização
das estudantes participantes sobre a necessidade das ações afirmativas: o que são, como se
originam e quais suas finalidades. Assim, para instrumentalizar esse primeiro passo, foram
organizados momentos de discussão e leituras prévias com as estudantes que integram o
projeto.
Finalizada a capacitação das discentes sobre as ações afirmativas, foi realizado um
levantamento de dados existentes nos arquivos da instituição (dados do processo seletivo do
Vestibular / ingressos no campus na modalidade de cotas Preto, Pardo Indígena - PPI), a fim
de verificar quais percentuais de preenchimento de vagas nessa modalidade desde o ano de
vigência da lei (2012), como forma de embasar mais dados ao projeto.
Posteriormente realizou-se a aproximação com as lideranças comunitárias, por meio de
visitas, para que os integrantes do projeto não apenas conhecessem dados históricos e
vivências dessas comunidades, mas também pudessem realizar o levantamento de suas
necessidades e identificar a demanda relacionada aos alunos dos 9º anos, principal foco das
ações do projeto.
Após a visita inicial, foram organizados momentos de diálogo com estudantes dos 9º
anos e estudantes concluintes do ensino médio ou ainda adultos que já concluíram o ensino
médio, esses momentos foram chamados de “publicidade”, tendo em vista que o primeiro
objetivo era apresentar o IFPE, os cursos e modalidades ofertadas e o funcionamento do
sistema de cotas. Nesse momento também foi aplicado um questionário, objetivando a
obtenção de mais informações sobre o conhecimento do IFPE e do sistema de cotas por parte
das comunidades.
Artigos

Ciências Humanas

14247

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

A terceira visita às comunidades foi com o intuito de atrair alunos para o “PROIFPE”,
um programa de preparação para o vestibular, meio de ingresso dos estudantes na instituição.
A ideia era oportunizar a esses estudantes um reforço para enfrentarem a prova do vestibular.
Concluída essa etapa, foi realizado o caminho inverso, foram organizadas visitas dos
estudantes das comunidades ao Campus. A intenção era aproximar mais o IFPE desses
adolescentes, de maneira que eles pudessem enxergar a instituição como uma possibilidade
real de crescimento por meio da educação. Durante as visitas conheceram a estrutura física do
Campus, com ênfase para os laboratórios, onde fizeram pequenas práticas e assistiram às
demonstrações.
A última etapa do projeto consiste em viabilizar a inscrição dos interessados no
vestibular, levando o procedimento de inscrição até as comunidades. Essa fase ainda está em
andamento, visto que o Edital do vestibular está previsto para ser lançado durante o mês
corrente (setembro). Nesse sentido, a equipe do projeto planeja ir até as comunidades, com
equipamentos e materiais necessários para lá realizar as inscrições dos interessados no
vestibular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros resultados apareceram do levantamento dos dados referentes ao ingresso
dos discentes do Campus Garanhuns – IFPE. Foram os documentos analisados na presente
pesquisa: relação de candidatos aprovados e remanejáveis referente aos vestibulares de 2013 a
2016; Manuais do aluno (2013 a 2016); edital n°. 186/2014, que orienta a matrícula dos
candidatos cotistas; Portaria MEC n°18/2012, que orienta a implementação das cotas pelas
instituições federais de ensino.
Primeiramente, analisando os quadros de vagas dispostos nos editais das seleções, foi
visto que a política de cotas foi empregada corretamente, conforme preconiza a Lei em
questão, acompanhando o percentual da população declarado no último censo, de 2010.
Considerando que em todos os vestibulares e para todas as modalidades e cursos
houve a necessidade de remanejamento de candidatos, e que não há ponto de corte (nota
mínima) no processo seletivo do vestibular, buscou-se observar a situação dos candidatos
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cotistas nessas listas. Ao verificar os indicadores apresentados na análise dos documentos, é
grande a ocorrência de turmas com nenhum candidato em condições de remanejamento,
exceto no ano de 2013 que o número de estudantes nessa situação foi considerável. Vejam as
tabelas de 2013 e 2016 como comparativo:
Tabela 1 - Candidatos Remanejáveis 2013 (Modalidade: Integrado)
Quantidade De Remanejáveis

Curso/Turno

Tipo de Vaga: Cotista Sm (< 1,5SmPpi)
11 (onze)

Eletroeletrônica – Manhã

10 (dez)

Meio Ambiente – Manhã

19 (dezenove)

Informática – Manhã

Tipo de vaga: cotista Sm (< 1,5smoutros)
8 (oito)

Eletroeletrônica – Manhã

11 (onze)

Meio Ambiente – Manhã

8 (oito)

Eletroeletrônica – Manhã

Tipo de vaga: cotista Sm (> 1,5smppi)
0 (zero)

Eletroeletrônica – Manhã

0 (zero)

Meio Ambiente – Manhã

0 (zero)

Informática – Manhã

Tipo de vaga: cotista Sm (> 1,5smoutros)
0 (zero)

Eletroeletrônica – Manhã

0 (zero)

Meio Ambiente – Manhã

2 (dois)

Informática – Manhã
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Tabela 2 - Candidatos Remanejáveis 2016 (Modalidade: Integrado)
Quantidade De Remanejáveis

Curso/Turno

Tipo de Vaga: Cotista Sm (< 1,5SmPpi)
3 (três)

Eletroeletrônica – Manhã E Tarde

2(dois)

Meio Ambiente – Manhã E Tarde

2 (dois)

Informática – Manhã E Tarde

Tipo de vaga: cotista Sm (< 1,5smoutros)
1 (um)

Eletroeletrônica – Manhã E Tarde

1 (um)

Meio Ambiente – Manhã E Tarde

2 (dois)

Informática – Manhã E Tarde

Tipo de vaga: cotista Sm (> 1,5smoutro)
0 (zero)

Eletroeletrônica – Manhã E Tarde

2 (dois)

Meio Ambiente – Manhã E Tarde

3 (três)

Informática – Manhã E Tarde

De acordo com a Portaria MEC n°18/2012, não havendo candidato remanejável em
uma determinada categoria de cota a vaga vai sendo repassada para a próxima categoria,
explicitando qual sequência de priorização deve ser seguida. Não havendo candidato
remanejável em nenhuma das modalidades de cota a vaga é direcionada a ampla concorrência.
Ao analisar os dados, notou-se que para algumas turmas a ausência ou o número muito
reduzido de candidato cotista remanejável se apresentou em todas as categorias de cotas,
sendo a vaga ocupada por um candidato de ampla concorrência, ou seja, não cotista.
A partir do resultado dessa análise foram iniciadas as visitas às comunidades, também
com o intuito de buscar respostas sobre essa ausência de cotistas na lista de remanejamento.
Diante das ações desenvolvidas, entre elas aplicação de questionário, observou-se que
muitos estudantes remanescentes quilombola desconheciam o IFPE e sua proposta
educacional e a grande maioria desconheciam a existência das cotas e seu funcionamento.
A importância da apresentação do IFPE às comunidades é endossada ao se analisar os
dados obtidos no questionário: observamos que a maioria dos entrevistados não tinham
conhecimento da política de cotas, apenas 6 (seis) dos 63 (sessenta e três) tinham esse
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conhecimento, ainda que não soubessem falar no que implica exatamente a política. Quanto à
existência do IFPE, 14 (catorze) das 25 (vinte e cinco) respostas obtidas foram positivas. No
entanto, a maioria que não conhecia o IFPE, gostaria de fazê-lo.
A partir dos dados coletados pudemos observar que há uma demanda maior de
potenciais estudantes para a modalidade subsequente do que para a modalidade integrado,
mas ainda assim existe uma grande quantidade de remanescentes quilombolas que poderiam
fazer uso das cotas e cursar o ensino médio e/ou técnico no Campus Garanhuns - IFPE.
Entretanto, alguns obstáculos precisam ser superados, como a dificuldade de transporte para
deslocamento dos estudantes até a cidade de Garanhuns. Dessa forma, de posse dessas
informações a equipe do projeto tem tentado criar formas de acesso, como por exemplo a
disponibilização de transporte (do IFPE) para deslocamento dos estudantes no dia da prova do
vestibular.
Outra contribuição importante foi a ida da equipe do projeto as comunidades para
realização das inscrições de estudantes interessados em participar do PROIFPE Acesso, no
entanto, apenas conseguimos realizar 01 inscrição. Em análise sucinta chegou-se a conclusão
que a pulverização dos estudantes do 9º ano por vários municípios e escolas diferentes
dificultou o trabalho de divulgação do PROIFPE, de forma que a informação não chegou aos
estudantes. Em outro caso, numa das comunidades abordadas pelo projeto, tivemos um
episódio emblemático sob o aspecto étnico-racial, pois, apesar de a comunidade ter escola
própria para o 9º ano, não houve nenhum inscrito, segundo os próprios alunos, um professor
da escola os desestimulou a estudar no IFPE por “não terem condições de acompanhar o
ensino”. A única inscrição realizada foi de uma estudante da comunidade do Caluete, a ela foi
disponibilizado veículo do IFPE para realização da prova de seleção para ingresso no
PROIFPE, que aconteceu em 28 de junho do ano corrente. A experiência foi bastante
importante para que possa ser pensada uma nova estratégia de atuação no momento das
inscrições para o vestibular.
Também foram realizadas duas ações de aproximação, visando a conquista de
credibilidade e o olhar das comunidades ao IFPE enquanto instituição de referência, além de
deixar alguma contribuição mais imediata a essas populações, foram elas: 1) Análise de três
fontes de água da comunidade do Timbó, utilizadas para consumo humano, em parceria com
o curso de Meio Ambiente (em processo de conclusão das análises); 2) Submissão de projeto
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de fomento a cultura Quilombola – Festival Raízes Negras - em Edital da UNESCO, em
parceria com o setor de extensão do Campus (aguardando resultado).
Na quarta etapa do projeto foram realizadas visitas dos alunos dos 9º anos das
comunidades quilombolas ao Campus Garanhuns. Diante da distribuição dos alunos em várias
escolas fora das comunidades, apenas obtivemos sucesso em duas escolas, uma localizada no
vilarejo de Iratama e outra na Comunidade do Castainho. Foi possível observar que esse
momento foi o mais eficaz do projeto, ficando perceptível o interesse dos estudantes na visita,
principalmente diante dos laboratórios. Claramente se demonstravam admirados com a
diferença da realidade do IFPE e das suas escolas, especialmente quando observamos o
encantamento dos estudantes pela estrutura do Campus e pelas experiências vividas nos
laboratórios.
Quanto aos estudantes da Terra Indígena Fulni-ô, não foi possível avançar com o
projeto. Foi realizada a primeira visita, quando foi feito contato com a gestão escolar indígena
local, porém até o momento não foi disponibilizado espaço para que a equipe do projeto
pudesse iniciar diálogo com os estudantes, sob a alegação de dificuldade na agenda da escola.
Por tudo exposto, esta experiência demonstra a necessidade de que as Instituições Federais de
Ensino, e aqui notadamente o IFPE, busquem cada vez mais a aproximação das comunidades
que estão no seu entorno, desmistificando a ideia de um ensino inalcançável, voltado apenas
para estudantes com melhores condições socioeconômicas. Se considerarmos o desejo do
Estado em interiorizar uma educação pública e de qualidade, não é possível conceber uma
educação excludente, inacessível. Ressalte-se que projetos de extensão favorecem essa
aproximação, e essa relação torna-se mais necessária diante da experiência acima vivenciada.

CONCLUSÕES
A partir de toda a análise e trabalho realizado acerca da política de cotas no IFPE, é
notório que de fato o Campus aplica a reserva, no ato da disponibilização das vagas, porém,
essas não estão sendo ocupadas em sua plenitude por estudantes cotistas, e menos ainda
contemplando estudantes das comunidades quilombolas e indígenas. Fica então explícita a
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necessidade de tornar a política de cotas de conhecimento de todos, especialmente das
próprias comunidades, e, assim, assegurar que tais direitos sejam plenamente exercidos.
Nesse sentido, entendemos que este projeto tem contribuído com essa missão de
informar e, principalmente, aproximar o IFPE das comunidades. No entanto, a cada atividade
percebe-se o nível de complexidade das questões que envolvem essa problemática, de modo
que se apresentam desde dificuldades de logística e omissão do poder público até situações de
racismo, baixa estima e identidade.
É preciso destacar que esse trabalho apenas inicia uma discussão nessas comunidades,
mas com a grande responsabilidades de ser um pontapé fundamental para transformação da
perspectiva escolar desses estudantes. Assim, espera-se que as ações do projeto possam
realmente levar estudantes dessas comunidades para o Campus, construindo uma ponte
necessária para inclusão de fato.
Por fim, percebe-se que esse trabalho também vem contribuir com a apuração dos
efeitos dessa política afirmativa, ação bastante necessária, tendo em vista o caráter provisório
das cotas, demandando constante análise e ajuste para que se possa verdadeiramente obter
sucesso nesse processo de inclusão, reduzindo o nível de vulnerabilidade social dessa
população.
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RESUMO
No ensino da química, os alunos geralmente questionam a abordagem de certos assuntos,
tornando a disciplina monótona e teórica. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo
verificar a interação dos alunos com a aplicação de um jogo com ilustrações de instrumentos
utilizados nos processos de separação, o qual consiste na montagem dos diversos processos de
separação estudados em sala de aula. Esta abordagem foi aplicada junto aos alunos do
primeiro ano do ensino médio do curso de Mecânica do IFPB, tendo em vista a grande
rejeição da disciplina nesta turma. Através de uma abordagem lúdica, foi aplicado o assunto
referente à separação de misturas, no qual o aluno deveria montar um processo e explicá-lo de
acordo com as misturas propostas a serem separadas. O lúdico garante uma metodologia
modernizada, trazendo consigo uma forma atraente de ensinar. Utilizando a imaginação para
ligar as várias peças de vidraria para montar os vários sistemas diferentes, conforme a
separação pedida, foi observado que houve um maior interesse no aprendizado e em
depoimentos dos próprios alunos, consideraram que a disciplina se tornou mais prazerosa.
PALAVRAS CHAVE: Ensino de Química, jogos didáticos, processos de separação.

THE LUDIC AS LEARNING TOOL CONTEXTUALIZING THE
MIXTURES SEPARATION OF CONTENTS
ABSTRACT:
In chemistry teaching, students often question the approach of certain subjects, making the
discipline dull and theoretical. Therefore, this study aimed to verify the interaction of students
with the application of a game with graphics tools used in separation processes, which is the
assembly of the various separation processes studied in the classroom. This approach was
applied to the students of the first year of high school of Mechanic course IFPB in view of the
great rejection of discipline in this class. Through a playful approach, it applied the matter
referring to mixtures of separation, in which the student must put together a process and
explain it according to the proposed mixtures to be separated. The playful ensures a
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modernized methodology, bringing with it an attractive way of teaching. Using the
imagination to connect the various parts of glassmaking to assemble several different systems
as requested separation, it was observed that there was a greater interest in learning and
testimonials of the students considered that the discipline has become more pleasurable.
KEYWORDS: Chemistry teaching, educational games, separation processes.

INTRODUÇÃO
O primeiro contato com o conhecimento científico ocorre na escola, durante o
processo de ensino, a ciência é transmitida como o formato de regras, a assimilação de
fórmulas e leis, fixando a idéia de que para um bom desempenho de aprendizagem parte
basicamente da fixação de informações. Não deixando nenhuma possibilidade de
questionamento e discussão, nomeada como anacrônica, que são fragmentos isolados à
argumentação, com a exposição de teorias e leis científicas como dogmas, surgindo sem
nenhuma explicação ou como execução de mágica (Goulart, 2005).
No processo de ensino-aprendizagem, a ciência pode ser envolvida como diversas
situações do cotidiano, como estímulo para os estudantes. Pois a simples transmissão de
informações não torna a aprendizagem significativa e impossibilita o aluno em construir e
utilizar o conhecimento (BRASIL, 2000). A missão dos professores é aproveitar métodos que
façam despertar o estudante com interesse pela ciência.
Com intuito de gerar o interesse dos estudantes, têm-se as possibilidades de recursos
didáticos, como contextualização que é “um recurso que permite dar significado ao
conhecimento ampliando as possibilidades de interação entre as disciplinas de uma mesma
área e de áreas curriculares diferentes” (Vaitsman & Vaitsman apud SANTOS, 2014, p. 3), e
aplicação de materiais lúdicos, que são ferramentas que "por sua vez, a função educativa do
jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua
compreensão de mundo" (Santos apud PASUCH, 2010, p. 2).
Como objetivo, de mostrar a ciência como um estudo que está em constante
desenvolvimento e renovação, se pode interagir com junção dos dois recursos
contextualização e material lúdico com temáticas que se encontram no plano de disciplina de
química.
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MATERIAL E MÉTODOS
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB) campus de João Pessoa
compõe-se da graduação em Licenciatura em Química que é contemplado com o Programa de
Educação Tutorial (PET) que integra alunos de graduação para desenvolvimento de atividades
com base na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão estando sob orientação de um professor tutor.
Os integrantes do PET acompanharam uma turma do 1º ano, o qual foi observado, em
uma maior porcentagem dos estudantes, à dificuldade em correlacionar situações as
explicações sem utilização de ilustração, quando se ministrou a aula com o conteúdo de
processo de separação. Devido a está dificuldade identificada, se fez necessário à elaboração
de uma ferramenta para diminuir a dificuldade dos estudantes no conteúdo, ocorreu
inicialmente, uma listagem de materiais utilizados nos processos de separação executados no
laboratório e imagens ilustradas destes materiais.
Com o levantamento dos instrumentos utilizados, se realizou uma busca de ilustrações
destes instrumentos, e classificados pela estrutura do material (aparelho elétrico, vidro, metal
e papel), no intuito de mostrar as características dos materiais, simulando o laboratório, as
classes foram determinadas por cores que estavam em torno dos instrumentos. Situações do
cotidiano foram selecionadas, sendo exemplos de misturas que poderiam ser separadas pelos
processos de separação escolhidos.

Figura 1 – Exemplificação da classificação. IFPB, 2016.
O professor responsável aplicou uma avaliação quantitativa, contendo situações do
cotidiano que fossem possíveis a separação das substâncias que estavam presentes nas
misturas descritas na prova escrita e coletado os dados de desempenho dos estudantes.
Posteriormente, se esclareceu com ilustrações de processos de separações em slide,
sendo descrito a definição de cada um e ilustrado, e aplicado o material elaborado. Os
estudantes se organizaram em grupos e todos os grupos tinham uma situação do seu cotidiano,
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para se obter cada substância separada. O objetivo era disponibilizar os instrumentos do
laboratório ilustrados e organizados por classes para gerar um questionamento entre os
integrantes dos grupos, até concluírem o processo de separação com êxito.
A avaliação qualitativa se deu no instante que os grupos explicavam para a turma a
montagem com o material lúdico, determinação do nomeado para o processo e quais fatores
lhe tornam o mais adequado.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O material lúdico se aplica com o intuito de despertar conhecimento nos estudantes
acerca do processo de separação que está presente no cotidiano do mesmo. É observado que o
instrumento aplicado tem caráter motivador e desempenha o conhecimento pela ciência nos
alunos.
Logo, o professor tem a instância de buscar novas ferramentas para o ensino de modo
a diversificar as aulas e torná-las mais atrativas aos discentes, com isso, o material lúdico
atende como umas das opções favoráveis à educação. Por meio deste trabalho se é possível
compreender a importância da utilização do lúdico “no processo educativo como instrumento
facilitador da integração, da sociabilidade, do despertar lúdico, da brincadeira e
principalmente do aprendizado, e práticas pedagógicas” (LIMA et al, 2014, p.1).
Durante a aplicação, os estudantes entre os grupos se indagavam de forma que
abrangeu o processo de separação mais adequado a situação do cotidiano que lhes foram
propostos. Os grupos tiveram bom êxito, ao responderem sobre: as funções dos materiais,
processo de separação ideal, e montagem do sistema. Como observado na figura 2, e na
resposta do grupo de alunos [A] abaixo:

Figura 2: Sistema montado com êxito. IFPB, 2016
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O grupo [A] descreveu a seguinte resposta para descrição do processo de separação: “
Para separação da água e sal, temos que usar esta montagem, porque aquecerá a mistura e a
água virará vapor, quando chegar no condensador, a água que sai da torneira, passa pela
primeira mangueira, entrando no condensador e esfria o gás que saiu da mistura, voltando a
ser líquido e começa a gotejar dentro do becker.”
Ao entrar em discussão com os alunos após a utilização do material didático,
coletamos a experiência vivenciada por eles, que demonstra o interesse dos alunos com o
conteúdo de química abordado em sala de aula junto com o material.
Aluno do grupo [B] comenta que “Nunca fui ao laboratório de química, mas sempre
tive curiosidade de entrar naquele lugar, porque sempre vejo experimentos na internet, porém,
meu interesse pela aula não era igual e hoje a aula foi diferente, porque só via a química
escrita no livro, e gostaria muito de ter feito experimentos como eu vejo na internet nos
experimentos, assim consegui entender como posso usar todos aqueles apetrechos. Estou
ansiosa para as próximas aulas”.
Na fala do aluno do grupo [B], observa-se que a ciência tem sido exposta pelos meios
de comunicação e ao está no ambiente escolar não encontram semelhança de ferramentas
sendo utilizado na ciência química, gerando o desinteresse, perante isso o estudante ao ter
contato com a ilustração dos materiais, surgiu uma expectativa que a ciência química, está
interligada diretamente ao nosso cotidiano, tornando assim a aprendizagem significativa.
CONCLUSÕES
Diante da aplicação deste trabalho, foi possível observar a importância da ilustração
dos materiais laboratoriais, como instrumento que facilitou a aprendizagem dos alunos para o
conteúdo de processos de separação e gerou o interesse pela ciência. Estas ferramentas devem
ser utilizadas como suporte a metodologia do professor e esta prática leva à exploração de sua
imaginação, dando aos grupos, dessa forma, condições para melhorar sua conduta no processo
ensino-aprendizagem.
Foram usados materiais simples e de fácil convecção, o que contribuiu para aplicação
do trabalho, pois se tornou uma possibilidade de uma prática acessível, e como instrumento de
apoio à teoria e motivador pelo lúdico teve eficiência na construção de um aprendizado
interativo e divertido.
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Portanto, podemos concluir que o uso de materiais lúdicos no ensino de Química tem
importância. Os alunos quando envolvidos e incentivados à explorar a sua criatividade, criam
um interesse para a atividade a ser desenvolvida, tornando o processo de ensino-aprendizagem
viável e dinâmico.
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RESUMO: Esse artigo investigou o método da complexidade em suas potencialidades para a
aprendizagem prosaica e poética da cultura, tomando por referência o pensamento de Edgar
Morin. A questão proposta relaciona-se ao projeto epistemológico moriniano de reformar os
princípios que sustentam o pensamento moderno. Para essa pesquisa teórico-bibliográfica
apropriamo-nos de fontes escritas, de Edgar Morin e estudiosos da sua obra, selecionadas por
critérios de pertinência e importância no desenvolvimento do tema e problema. Adotamos
uma abordagem metodológica analítico-reflexiva na organização, categorização e
interpretação das fontes bibliográficas, sem desconsiderar a necessária abertura e flexibilidade
metodológica. Entre os resultados da pesquisa, mostramos de que modo a ideia de método é
retomada como perpassando o projeto de ciência e uma compreensão de ensinoaprendizagem, na reconfiguração de uma ideia cara à pedagogia contemporânea, para a qual
em qualquer projeto de formação não se deve separar educação, conhecimento e as
determinações existenciais que concedem sentido às experiências.
Palavras-chave: ciência, educação, epistemologia, filosofia

THE METHOD OF THE COMPLEX: A ROUTE FOR LEARNING
PROSAIC AND CULTURE’S POETIC
ABSTRACT: This article investigated the complexity of the method in its potential for the
prosaic and poetic learning culture, with reference to the thought of Edgar Morin. The
proposed question relates to the Morinean epistemological project to reform the principles
that underpin modern thought. For this theoretical literature apropriamo us from written
sources, Edgar Morin and scholars of his work, selected by criteria of relevance and
importance in the development of the issue and problem. We adopt an analytical and
reflective methodological approach in the organization, categorization and interpretation of
literature sources, without disregarding the necessary openness and methodological
flexibility. Among the survey results, we show how the idea of method is taken as permeating
the science project and an understanding of teaching and learning, the reconfiguration of an
expensive idea to contemporary pedagogy, for which any training project is not should
separate education, knowledge and the existential determinations that give meaning to the
experiences
KEYWORDS: science, education, epistemology, philosophy

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir o método da complexidade como
uma via para aprendizagem prosaica e poética da cultura. Para isso, como base teórica, nos
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serviremos do pensamento de Edgar Morin, o qual se propõe a reformar os princípios que
sustentam o pensamento moderno, em busca de um mundo melhor.
Parece-nos que o equívoco do pensamento moderno foi justamente o caminho
encontrado e dogmatizado, a saber: o método científico como única forma de conhecimento
válido e verdadeiro. Esse método, empírico racional, que tanto contribuiu para o
desenvolvimento científico e tecnológico que temos hoje, também trouxe alguns problemas,
pois, além de desvalorizar as outras formas de conhecimento, acabou por fragmentar o saber e
compartimentalizar a vida.
Olhando apenas para as particularidades dos objetos, as ciências perdem o contato com
o todo no qual a parte está inserida, e com a qual ela se relaciona de forma recursiva116 e
hologramática117. A partir dessa compreensão da relação todo-parte, podemos afirmar que
vida e pensamento encontram-se interligados, pois o pensamento impulsiona a dinâmica da
vida, da mesma forma que as experiências vividas movem o pensar. Nesse sentido, como
parte de nossa experiência vivida, a formação filosófica orienta nosso trabalho hermenêutico
reflexivo de leitura, interpretação e produção de texto. Como método, seguimos a máxima
moriniana, inspirada no poeta Antônio Machado, O caminho se faz ao andar118.
MATERIAL E MÉTODOS
Para essa pesquisa teórico-bibliográfica apropriamo-nos de fontes escritas, de Edgar
Morin e estudiosos da sua obra, selecionadas por critérios de pertinência e importância no
desenvolvimento do tema e problema. Adotamos uma abordagem metodológica analíticoreflexiva na organização, categorização e interpretação das fontes bibliográficas, sem
desconsiderar a necessária abertura e flexibilidade metodológica.

116

Segundo o princípio da recursividade “[...] efeitos e produtos são necessários à sua própria causação e a sua
própria produção. É, exatamente, o problema de autoprodução e de auto-organização” (MORIN, 2013b, p.182).
A mesma cultura que produz uma pessoa é também produzida por ela, aquilo que é efeito também passa a ser
causa, a criatura é também criadora.
117
“Holograma é a imagem física cujas qualidades de relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada
um dos seus pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que ele representa” (Morin, 2013b, p.181).
118
“Por onde me aventurei, não havia caminho. Isso porque assumi como lema os versos de Antônio Machado,
que cito até me fartar: “Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar...” Assim, para mim, o caminho
se traça andando” (MORIN, 2010b, p.372).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método da complexidade: a via da vida
O problema do método, como um caminho que se faz, é algo central para pensar a
educação na perspectiva da complexidade. Por isso, Morin dedica o trabalho de uma vida para
elaborar sua grande obra, O método, que para ele, “[...] é como um ensaio, cujo objetivo é
mudar o paradigma dominante que hoje entrava nossas possibilidades de responder ao desafio
da complexidade” (MORIN, 2012, p.151).
Esse ousado método não contempla apenas a cultura científica e as humanidades, mas a
vida como um todo, em suas múltiplas dimensões, e, para isso, se propõe a reformar os
princípios de separação e redução que sustentam o pensamento moderno. Outra ousadia do
método da complexidade consiste em querer compreender e tratar da complexidade sem a
pretensão de ultrapassá-la ou resolvê-la. Ou seja, compreender os fenômenos complexos sem
fazer uso de sínteses reducionistas, produzidas por leis simples e universais que,
aparentemente, eliminam as contradições.
Trata-se de um método capaz de absorver, conviver e dialogar com a incerteza; de
tratar da recursividade e dialogia que movem os sistemas complexos; de reintroduzir
o objeto no seu contexto, isto é, de reconhecer a relação parte-todo conforme uma
configuração hologramática; de considerar a unidade na diversidade e a diversidade
na unidade; de distinguir, sem separar nem opor [...] de religar, sem fundir, ciência,
arte, filosofia e espiritualidade, tanto quanto vida e ideias, ética e estética, ciência e
política, saber e fazer (ALMEIDA, 2012, p.58-59).

Relacionar o todo e as partes e trabalhar com e contra as incertezas e contradições é uma
das estratégias desse método que se coloca como desafio para pensar. Por isso, ele não se
fecha em um programa e não tem metodologias definidas, mas sugere uma sensibilidade
atenta e uma mentalidade aberta, a fim de perceber as diversas manifestações de uma dada
realidade, bem como suas interconexões.
Do ponto de vista complexo, o método não tem respostas para os problemas, e nem
pode ter, porque os problemas se multiplicam ao infinito, e sempre que uma resposta é
encontrada novos problemas aparecem. Por isso, “[...] para Morin, o objetivo do método é
ajudar a pensar por si mesmo para responder ao desafio da complexidade dos problemas”
(ALMEIDA, 2012, p.69). E entre os problemas complexos da educação está a vida humana
que passa pela educação, e essa que perpassa a vida humana, durante toda a existência.
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Educação e vida: prosa e poesia
Para Morin,
[...] la educación no puede reducirse a la enseñanza, pues su misión está vinculdada
directamente al proceso de vivir. Aprender a vivir es el objeto de la educación y ese
aprendizaje necesita transformar la información en conocimiento, los
conocimientos em sapiencia (sabiduría y ciencia) e incorporar esa sapiencia a la
vida (apud, ALMEIDA, 2012, p.85).

No entanto, comumente, a educação é pensada de forma desconexa, sem relação direta
com a vida dos aprendizes, vista apenas como uma preparação para vida. Ou, ainda pior,
apenas como uma preparação para uma etapa seguinte de ensino, ou para o mercado de
trabalho. Entendemos que educação não seja apenas preparação para o viver, mas ela faz parte
da própria vida, que se constitui de prosa e poesia119.
Para Morin (2013a), “Nossas vidas ficam diminuídas pelo excesso de prosa consagrada
às tarefas obrigatórias, que não propiciam nenhuma satisfação, em detrimento da poesia da
vida que desabrocha no amor, na amizade, na comunhão, no jogo” (p.330). Da mesma forma,
parece que a educação, em geral, enfatiza as obrigações como a parte mais importante de
nossas vidas, por isso, o trabalho costuma caracterizar as pessoas. Costumamos formar préconceitos a partir da função que alguém exerce e, quase sempre, esse pré-conceito tem relação
com a questão econômica120.
A expressão poética da vida aflora naturalmente em todos os seres humanos, mas parece
que não tomamos consciência de sua importância na educação, pois esta, quando não a
reprime, também não a estimula. Isso se confirma pela importância dada e a forma como
costumam ser trabalhadas disciplinas de Artes, Educação física, Filosofia, com carga horária
reduzida (em comparação com outras disciplinas), por vezes, ministradas por professores sem
formação na área. Contudo, não se trata de limitar as pulsões poéticas da vida a uma ou a
outra disciplina, a dialógica prosa-poesia precisa perpassar o fazer pedagógico como um todo
e se estender para todos os momentos da vida.

119

O estado prosaico e o estado poético são duas polaridades de vida: se não existisse a prosa, não existiria a
poesia. A primeira é aquela que usamos por obrigação ou constrição em situação utilitária e funcional; a outra
é de nossos estados amorosos, fraternais, estéticos. Viver poeticamente é viver para viver. É inútil sonhar com
um estado poético permanente que, de resto, se esmaeceria por si mesmo. Somos destinados à
complementaridade poesia/prosa (MORIN, 2013a, p.79).
120
“Nesse começo de terceiro milênio, a hiperprosa progrediu em todos os setores da vida com a invasão da
lógica da máquina artificial, a hipertrofia do mundo tecnoburocrático, a invasão do lucro, os excessos de um
tempo simultaneamente cronometrado, sobrecarregado, estressante, à custa do tempo natural de cada”
(MORIN, 2013a, p.79).
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Na obra intitulada Rumo ao abismo? Morin (2011b) diz que a vida humana, se
continuar trilhando os mesmos caminhos, está seriamente ameaçada, por exemplo, por
questões ambientais. Porém, ele também diz que sempre esperançou o inesperado e, por
vezes, o inesperado aconteceu. Assim, continua tendo esperança e, por isso, luta para que
aconteça uma metamorfose capaz de mudar os rumos da humanidade121, e essa sua aposta
passa pela via educacional. Em A via para o futuro da humanidade, Morin diz que a Via da
Metamorfose será a confluência de diversas vias, sendo uma delas a reforma da educação.
A educação precisa reestabelecer os laços que a epistemologia moderna rompeu. Para
isso, alguns princípios precisam ser repensados, dentre eles se destaca a reintrodução do
sujeito no conhecimento. Não podemos mais acreditar que o sujeito esteja à parte do
conhecimento, como se ele fosse um produto puro, independente da consciência e da
inconsciência de quem o produz.
Conhecer o conhecimento: diálogo com a incerteza
Querendo ou não, muitas influências incidem sobre o processo do conhecimento. Mas
isso parece não ser algo pejorativo e limitador da verdade, como a ciência moderna, que
trabalha a partir de leis simples e universais, costuma crer. Ao contrário, a admissão de
influências múltiplas pode ser fontes de verdades profundas, como a verdade das
dependências várias que temos. Ao mesmo tempo, essas dependências podem favorecer
originalidades que se constituem nas hibridações que a combinação de dependências origina.
Talvez a ignorância sobre a implicação do sujeito no processo do conhecimento se dê
porque o tema do conhecimento geralmente não faz parte da educação. As discussões sobre o
conhecimento do conhecimento costumam ficar restritas apenas a algumas disciplinas como
Teoria do conhecimento e Filosofia da ciência, em alguns cursos de graduação e pósgraduação. Apesar de parecer obvio a importância de se conhecer o conhecimento, talvez pela
complexidade do tema, ele tende a ser ignorado no fazer pedagógico. Porém, Morin (2012)
afirma que
A busca da verdade está doravante ligada a investigação sobre a possibilidade da
verdade. Carrega, portanto, a necessidade de interrogar a natureza do conhecimento
para examinar a sua validade. Não sabemos se teremos de abandonar a ideia de
verdade. Não procuraremos salvar a verdade a qualquer preço, isto é, ao preço da

121

“Edgar Morin, para quem vivemos entre a alternativa de metamorfose da sociedade ou sua catástrofe,
argumenta em favor de uma reforma do pensamento e da educação, de modo a ultrapassar a fragmentação
dos conhecimentos e a reorganizá-los em patamares afinados com uma ecologia das ideias e da ação”
(ALMEIDA, 2012, p.78).
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verdade. Tentaremos situar o combate pela verdade no nó estratégico do
conhecimento do conhecimento (p.16).

Entre as coisas que o conhecimento do conhecimento nos proporciona é o conhecimento
da ignorância que temos, ou seja, do quão pouco sabemos e, por isso, da importância do
diálogo, pois, se entendermos que não temos toda a verdade, uma parcela dela também pode
estar com o outro. Por isso, o princípio da incerteza, que é caro ao pensamento complexo,
aflora como desafio a ser enfrentado estrategicamente pela educação, a fim de favorecer uma
aprendizagem prosaica e poética da cultura.
Morin (2013b) afirma que “O trabalho com a incerteza perturba muitos espíritos, mas
exalta outros; incita a pensar aventurosamente e a controlar o pensamento. Incita a criticar o
saber estabelecido, que se impõe como certo. Incita ao autoexame e à tentativa de autocrítica”
(p.205). Acreditamos que assimilação do princípio da incerteza, desde o início da educação
formal, poderia nos ajudar a constituir uma cultura da autocrítica a qual permitiria saber, entre
outras coisas, que pertencemos à cultura que nos pertence.
A expressão dessa cultura que nos envolve por inteiro deveria também ser envolvida
inteiramente pelas disciplinas que compõem os desenhos curriculares. Porém, geralmente,
esse todo complexo é tratado de forma isolada, dado que as disciplinas não se comunicam.
Religar os saberes: uma reforma de vida
Para Morin, a resolução do problema da compartimentalização dos saberes e da vida
não está na eliminação das disciplinas. Por isso, ele afirma: “A reforma que visualizo não tem
em mente suprimir as disciplinas; ao contrário, tem por objetivo articulá-las, religa-las, darlhes vitalidade e fecundidade” (MORIN, 2013c, p.35). Porém, geralmente, às disciplinas e
temas que seriam capazes de fazer essa articulação não é dado a devida importância. Por
exemplo, as expressões da cultura e todas as demais complexidades da vida reveladas pela
literatura poderiam tem um grande valor pedagógico, mas é geralmente ignorado.
Um livro importante revela-nos uma verdade ignorada, escondida, profunda, sem
forma que trazemos em nós, e causa-nos um duplo encantamento, o da descoberta de
nossa própria verdade na descoberta de uma verdade exterior a nós, e o da
descoberta de nós mesmos em personagens diferente de nós [...] Pelo romance e pelo
livro, cheguei ao mundo [...] E, por acaso, por sorte, encontrei os livros que me
falam, me perturbam, me transformam e me formam (MORIN, 2010a, p.19-20).

Ao contrário das teorias científicas que ficam ultrapassadas pelas novas descobertas da
ciência que as contradizem, a literatura de todos os tempos, mesmo aquelas que produziram
conhecimento científico (hoje ultrapassado), continua tendo validade. E mais, segundo
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Labarthe, “Todas as grandes obras do passado estão à nossa frente” (apud MORIN, 2011a,
p.59).
Pensando em temas, discussões, aprendizados que deveriam passar pela via pedagógica,
queremos evocar a Política, de Aristóteles (2007), escrita no século IV a.C., obra inacabada
que o autor termina (mesmo sem concluir) discutindo e dando razões pelas quais a música
deve fazer parte do ensino. Para Morin (2010a) a música, e ele inclui também o cinema122, e
poderíamos falar da arte em geral, tem um poder de catarse capaz de proporcionar
renascimentos e dar sentido para a vida. “A Música entrou em minha vida e nunca deixou de
me falar daquilo que mais me interessa e que as palavras são incapazes de dizer” (MORIN,
2010a, p. 24). Com isso, queremos chamar atenção para o fato de que a música, sendo algo
tão importante para a vida, costuma passar ao largo da educação formal, a qual poderia
aproveitá-la de diferentes formas, em todas as disciplinas123.
Assim como a música, também os mitos que povoam nosso imaginário, apesar de
estarem muito presentes em todas as culturas, costumam ser ignorados no contexto
educacional, ou então são tratados como simples lendas, estórias para crianças, sinônimo de
mentira124. No entanto, a profundidade epistemológica dos mitos, já percebida e explorada por
grandes pensadores da história recente125, continua sendo ignorada no processo de
aprendizagem formal dos estudantes. Por isso, resgatar o valor dos mitos e apontar para a
profundidade de suas verdades é missão de uma educação de base complexa que pretende
contribuir para a reforma do pensamento.
A recuperação dos mitos é crucial para retroalimentar o real, algo que só se efetivará
pela transgressão das normatividades institucionais e pela potência da descoberta
presente no imaginário radical. E por que? Porque são auxiliares cognitivos que
decifram sentidos ocultos recalcados, relembram tempos pretéritos em que natureza
e cultura viviam em simbiose, adiantam tempos futuros nos quais a felicidade
voltará a reinar sobre a face da terra. Resolvem contradições que a ordem vivida não
sabe enfrentar e, muito menos, solucionar. São operadores simbólicos que ampliam
a criatividade, magmas complexos que rejeitam o caráter linear do tempo e do
espaço (CARVALHO, 2012, p.73).
122

Morin inclusive se aventurou em coprodução de um filme, intitulado Crônica de um Verão. “Com Crônica de
um Verão afirma-se a convicção já existente em mim, de que toda vez que se pode fazer perguntas sobre o
essencial a quem quer que seja, a consciência desperta. Cada um, um homem da rua, um desconhecido, oculta
em si um poeta, um filósofo, uma criança. Creio mais do que nunca que é necessário ininterruptamente tentar dar
a palavra a todo ser humano” (MORIN, 2010b, p.162).
123
Por exemplo, para Pitágoras, por ser questão de métrica, a música deveria fazer parte da matemática
(MONDIN, 2008).
124
Na medicina, por exemplo, quando um saber da tradição não é comprovado cientificamente costuma-se dizer
que aquilo é um mito.
125
Gadamer, Lévi-Strauss, Freud, Jung, Lacan, Castoriadis, Wittgenstein (MORIN, 2012). Isso para citar apenas
alguns.
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Pensar que a diversidade de saberes são igualmente e diversamente válidos pode
contribuir para a formação de uma cultura que relaciona ciências e humanidade, sem que uma
tenha a primazia sobre a outra. Mesmo cumprindo funções específicas, ciências e
humanidades não são excludentes, inclusive quando se contradizem elas podem alimentar
uma dialógica inspiradora. O diálogo entre ambas, e entre aqueles que as fazem, poderia
inspirar uma cultura solidária.
Crianças e adolescentes que não aprenderam, porque não experimentaram os valores
da parcimônia e do companheirismo, certamente terão mais dificuldade de
compreender e exercitar a solidariedade e a gratuidade dos afetos alargados,
exogâmicos e universais de que tanto necessitamos hoje (ALMEIDA, 2012, p.106).

Pensando no futuro da humanidade que se projeta a partir do atual desenvolvimento
científico, Morin (2013a) se pergunta: “[...] o que é preciso conservar de nossa humanidade?
O que é preciso melhorar? Minha resposta: sem dúvida alguma, sua capacidade de aliar razão
e paixão, sua capacidade tão subdesenvolvida de compreender o outro, sua capacidade de
amar” (p.391).
Interessante que para duas perguntas contrárias (sobre o que está bom e o que deve
melhorar) é dada a mesma resposta. Além disso, pode surpreender que um defensor do
princípio da incerteza de uma resposta tão enfática (sem dúvida alguma...). Porém, talvez não
surpreenda quem está familiarizado com seu pensamento, pois sabe que Morin crê
firmemente e aposta tudo no mito do amor.
CONCLUSÕES
No desenvolvimento de nossa pesquisa compreendemos que a proposta moriniana de
reforma do pensamento não se faz pela simples negação do pensamento moderno, mas pela
reconfiguração da trama que busca, dialogicamente, refazer as conexões rompidas pela
modernidade, particularmente no que diz respeito à ideia de método.
Se, a partir do pensamento moderno, o método se configura como algo traçado e
construído através de leis simples e universais, para Morin, o método é um caminho que se
faz ao andar e, por isso, ele se coloca não como programa, mas como desafio para pensar e,
estrategicamente, enfrentar os erros, incertezas, desordens, contradições que na vida se nos
apresentam.
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Compreendendo que vida e pensamento estão dialogicamente interligados, a educação
não pode se desvincular da dinâmica da vida, a qual se constitui de prosa e poesia. Nesse
sentido, uma reforma do pensamento deveria passar pela via educacional, repensando e
religando saberes, a fim de que a educação seja um tempo de vida para a aprendizagem
prosaica e poética da cultura.
Para concluir, ou melhor, para não concluir, gostaríamos de fazer uso do subtítulo que
encerra o livro Pensamento eco-sistêmico, de Moraes (2008), que é o seguinte: “Para início de
conversa”. Em síntese, o que dissemos nesse texto retrata o início de uma longa conversa que
está se dando entre alguns pensadores que discutem a relação natureza-cultura-educação na
atualidade. Mas ainda há muito o que conversar!
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RESUMO: O presente trabalho é uma contribuição ao meio científico na medida em que trata
da questão central da ciência: o método. Utilizou-se como procedimentos metodológicos a
pesquisa bibliográfica e documental para abordar sobre a temática da técnica experimental de
Galileu, bem como, a sua contribuição para o estabelecimento da ciência moderna. O presente
tratado tem por objetivo a análise do seu método e dos principais instrumentos de medição
por ele construídos, sabendo que Galileu Galilei (1564-1642) é o expoente maior da
experimentação e demonstração para a validação e aceite de uma teoria científica, foi
responsável pela descoberta de coisas que ninguém nunca viu antes e pensamentos que
ninguém teve em seu tempo.
Palavras–chave: Ciência e método, história da ciência, indução experimental, revolução
científica

THE EXPERIMENTAL METHOD OF GALILEU GALILEI AND THE
YOUR IMPORTANCE FOR MODERN SCIENCE
ABSTRACT: This work is a contribution to the scientific community in that it deals with the
central question of science: the method. It was used as a method to bibliographical and
documentary research to address on the issue of experimental Galileu methodology, as well as
its contribution to the establishment of modern science. This Treaty aims at the analysis of his
method and the main measuring instruments that he built, knowing that Galileu Galilei (15641642) is the greatest exponent of experimentation and demonstration for the validation and
acceptance of a scientific theory, he was responsible the discovery of things that nobody has
ever seen before and thought that no one had in his time.
KEYWORDS: Experimental induction, history of science, science and method, scientific
revolution,.
INTRODUÇÃO
Galileu Galilei nasceu em 1564 na cidade de Pisa na Itália. Era físico, matemático,
astrônomo, filósofo e foi professor de matemática em 1589 na Universidade de Pisa. Galileu,
segundo Hühne (2001), teve sua formação embasada na tradição cientifica e filosófica que a
Igreja sustentava e ensinava nas universidades – o saber aristotélico incorporado à teologia
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católica, que vinha sendo cautelosamente criticado. A doutrina aristotélica permanecia como o
fundamento sólido de toda educação teórica nas universidades, como critério indiscutível de
verdade para o mundo dos doutos e, seu autor Aristóteles, como a autoridade inconteste nas
ciências.
Devido a essas circunstâncias, este trabalho tem por premissa a análise da vida e da obra
de Galileu, seu trabalho científico e metodológico, bem como as suas observações
astronômicas. Sabe-se que Galileu é considerado por muitos o pai da ciência moderna, uma
vez que foi o primeiro a combinar observação experimental com a descrição dos fenômenos
num contexto teórico, com leis expressas em formulação matemática. Pode-se dizer que
Galileu marcou a transição da filosofia natural da antiguidade ao método científico atual,
sendo justamente sobre esta quebra de paradigma e as suas consequências que este ensaio
teórico versará.
MATERIAL E MÉTODOS
A questão central do presente trabalho é o método experimental-dedutivo de Galileu.
Para tanto, recorreu-se aos clássicos da literatura especializada na epistemologia da ciência,
sendo que algumas obras são traduções de livros escritos pelo próprio Galileu (GALILEI,
1987, 2009). Além do trabalho de Mariconda (2006), outros autores de não menos
importância também são consultados, a exemplo de Évora (1988), Hühne (1990) e Koyré
(1982), fazendo, portanto, uma revisão teórica da literatura considerada.
Sabe-se que o aspecto de maior relevância ligado à mudança de atitude característica da
revolução científica dos séculos XVI e XVII é a união entre a episteme (ciência) e techne
(técnica). A atitude contemplativa estava assentada, como dito acima, na distinção estrita
operada pelos gregos e mantida pelos medievais entre essas duas áreas do conhecimento.
Segundo essa distinção, à episteme correspondia ao mais elevado grau de conhecimento certo
e demonstrável, ou seja, ciência apodítica ou ciência em sentido estrito, enquanto à techne
correspondia ao conhecimento prático, o saber fazer, as artes e as técnicas em geral
(MARICONDA, 2006).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como bem afirma Koyré (1982, p. 82), “poder-se-ia dizer que não somente a
Astronomia, mas também a ciência, como tal, entraram, com as invenções de Galileu, em uma
nova fase do seu desenvolvimento, a fase que poderíamos chamar de instrumental”. Contudo,
Hühne (1990) deixa claro que:
Galileu não foi o único personagem responsável pela emergência da ciência
moderna. Muitos o antecederam, tais como Giordano Bruno, Copérnico e Bacon e
tantos outros foram seus contemporâneos, a exemplo de Descartes, Kepler e
Campanella, mas foi Galileu o primeiro a formular o método experimental e o
problema crítico do conhecimento. (HÜHNE, 1990, pp. 123-124).

Galileu é universalmente considerado o fundador da física clássica, que passou a ser
desenvolvida na direção de uma teoria matemática dos fenômenos naturais. Visto desse modo,
não são apenas as realizações estritamente científicas que contam como contribuições de
Galileu à posteridade, mas também sua maneira de conceber a ciência física, o método
científico e, principalmente, a maneira pela qual chegou aos resultados científicos. Em
resumo, o que caracteriza a atitude galileana é a procura, na natureza, de regularidades
matematicamente expressáveis, as chamadas leis da natureza, e o método de certificar-se de
sua verdade através da realização de experimentos (MARICONDA, 2006).
Assim, a construção do pensamento de Galileu pode ser entendida a partir da
utilização da matemática. Antes dele, as teorias, as leis e todo o arcabouço de ideias
desenvolvidas tinham como parâmetro a filosofia e a lógica, desenvolvidas e aprimoradas por
Aristóteles. À luz da matemática, ciência que estabelece resultados concretos e objetivos,
Galileu criou uma revolução na forma de compreender os fenômenos da natureza. O modelo
utilizado nessa busca pelo conhecimento foi o científico, sendo necessário realizar a
observação e a experimentação para provar suas análises (MARICONDA, 2006).
Seguindo este norte e em oposição ao modelo indutivo-dedutivo vigente na época,
Galileu apresentou o raciocínio hipotético-dedutivo, alterando significativamente a forma de
interpretar e entender os eventos naturais, astronômicos e físicos. Com isso, o cientista mudou
o rumo da história e iniciou a chamada ciência moderna. Com o novo método, Galileu pode
propor novas leis, contestar hipóteses e até a Igreja. Somando-se a isto, introduziu
definitivamente a matemática e geometria para confirmar suas experiências e instituir uma
verdade científica (MARICONDA, 2006).
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O pensamento matemático
Cientista ambicioso e com excesso de confiança, propôs pensar o impensável. O
filósofo estabeleceu um nexo indissolúvel entre ciência e matematização da natureza, onde a
razão é um instrumento para compreender o divino. A partir da utilização do telescópio, por
volta do ano de 1609, Galileu passou a desconstruir o pensamento da época, respaldado em
estudos contemplativos e filosóficos, através de diversas experiências, Galileu deduziu
racionalmente alguns segredos do universo ou questões mal resolvidas, como: os planetas não
giram em torno da Terra, que a lua não é perfeita, que existe as fases de Vênus, entre outros
(GALILEI, 1987). Segundo Galileu, a construção de um saber está necessariamente atrelada à
formulação de estudos matemáticos, que através de experimentos, se manifesta a verdade dos
fenômenos da natureza, como transcrito abaixo:
O esforço de unificação e coerência entre a ciência do céu e a física terrestre foi
enorme. Acreditava-se que o espaço era hierarquizado, que as transformações a que
os corpos se submetem na Terra não ocorreriam fora dela, que o Cosmo se
organizava desde a perene mutação da Terra à perfeição e eternidade dos céus.
Galileu e os copernicanos de sua época concebiam o espaço como algo uniforme,
homogêneo e isotrópico. Assim, o espaço pode ser entendido como euclidiano,
geométrico e se estender pelo universo inteiro, alicerçado na noção de que as leis
que são válidas na Terra, o são em qualquer ponto do universo. Aqui é importante
assinalar que isso não foi e nem poderia ser uma conclusão de qualquer observação
imediata. Essa concepção do espaço é, para Galileu, anterior às observações
astronômicas que o Sidereus Nuncius relata e, ainda, logicamente independente
delas. Trata-se de uma pré-condição para muitas das suas descobertas. Diversos
jesuítas observaram o céu com a luneta e eles não assumiram a ideia de que o
Cosmo não é ordenado, de que o espaço é homogêneo e isotrópico (GALILEI, 1987,
p. 13).

Galilei (1987, p. 37), afirma que conseguiu “fabricar um instrumento tão excelente que
as coisas vistas com ele pareciam mil vezes maiores e mais de trinta mil vezes mais próximos
que quando observados com as faculdades naturais”. Ele continua seu relato dizendo que o
instrumento que acabara de criar era de grande importância tanto nos assuntos terrestres
quanto nos marítimos, mas deteve-se em analisar aos assuntos celestiais (GALILEU, 1987).
Iniciando pela observação da Lua, perfazendo as estrelas (tanto as fixas quando as errantes) e
detectando grande número das mesmas, Galilei (1987) começou a pensar em um método com
o qual pudesse medir as distâncias relativas entre as mesmas e o encontrou. Tal metodologia é
descrita utilizando-se os princípios de óptica geométrica e tratados na obra anteriormente
citada.

O método experimental
Antes da consolidação do método científico existia uma completa independência entre
ciência e técnica. Neste ambiente desconexo, a ciência era uma atividade basicamente teórica
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e a técnica o saber prático. Com a revolução implantada por Galileu na forma de estudar e
comprovar os fenômenos, ciência e técnica passam a caminhar juntas e com um propósito de
caráter prático. A ciência de Galileu não separa mais “episteme” e “techne”, mas é antes uma
ciência útil, no sentido não apenas de ter consequências práticas, isto é, de incluir um
tratamento matemático de muitos problemas físicos de caráter experimental, mas também de
poder ser controlada, testada e avaliada por essas consequências práticas (MARICONDA,
2006):
Tendo eu, portanto, descoberto e demonstrado necessariamente que o globo do Sol
gira sobre si mesmo, fazendo uma rotação completa de um mês lunar precisamente
naquele rumo em que se fazem todas as outras rotações celestes; sendo, ademais,
muito provável e razoável que o Sol, como instrumento e ministro máximo da
Natureza, como que coração do mundo, dê não apenas, como ele claramente dá, mas
também movimento a todos os planetas, que giram em torno dele (GALILEI, 2009,
pp. 25-26).

A confecção de novos instrumentos científicos, sobretudo, do telescópio e as novas
observações do Cosmo, contribuíram para o nascimento da ciência moderna. Neste contexto,
as convicções aristotélicas são rechaçadas e Galileu passa a sustentar e confirmar o modelo
copernicano do heliocentrismo, ou seja, que a Terra não é o centro do universo. Diversas
experiências foram desenvolvidas através do novo modelo hipotético-dedutivo no qual
utilizava a combinação de experimentação e matemática. Esta razão cientifica perseguida por
Galileu concebeu um método sistematizado de pesquisar: o experimental. Conforme descrito
por Mariconda (2006, p. 269), “o que caracteriza a atitude científica galileana é a procura, na
natureza, de regularidades matematicamente expressáveis, as chamadas leis da natureza, e o
método de certificar-se de sua verdade através da realização de experimentos”, como bem
mostra uma das suas observações da Lua:
Belíssimo e gratificante à vista é poder contemplar o corpo lunar, separado de nós
quase sessenta diâmetros terrestres, tão próximo quanto se ele estivesse a duas
dessas medidas, de modo que seu diâmetro apareça quase trinta vezes maior, a
superfície quase noventa e o volume, portanto, aproximadamente vinte e sete mil
vezes maior que o observado à simples visão. Graças a isso, qualquer um pode darse conta com a certeza dos sentidos de que a Lua não é recoberta por uma superfície
lisa e polida, mas áspera e desigual que, do mesmo modo que a Terra, é coberta em
todas as partes por enormes proeminências, profundos vales e sinuosidades
(GALILEI, 1987, pp. 35-36).

Entre as suas mais notáveis descobertas, merece destaque o estudo da queda livre dos
corpos, no qual a mente brilhante de Galileu definiu que a velocidade é determinada pelo
tempo e a aceleração. Uma vez que o método experimental combina matemática e
experiência, ou seja, no caso de Galileu, geometria e experimentos, ou numa formulação mais
clara opera com experiências construídas pela razão, situações estas ponderadas por
Mariconda (2006), levaram a concluir que as pesquisas de Galileu foram um divisor de águas
Artigos

Ciências Humanas

14275

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

entre as convicções filosóficas baseadas em meras contemplações da natureza e a ciência
moderna. Sua contribuição descortinou a obscuridão científica da fase medieval do mundo,
possibilitando a obtenção da verdade dos fatos (GALILEU, 1987).
Conforme o relato de Mariconda (2006, p. 271), Galileu realizou durante mais de vinte
anos, do final de 1609 até a publicação da obra Diálogo, em 1632, vários conjuntos de
observações telescópicas sistemáticas e contínuas, por exemplo, sobre as fases de Vênus,
sobre os satélites de Júpiter, sobre os anéis de Saturno, sobre as manchas solares etc. Dentre
esses conjuntos, as observações mais extraordinárias são aquelas sobre as manchas solares
acerca das quais Galileu publicaria, em 1613, o Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie
solari, obra na qual recolhe suas três cartas em resposta às visões tradicionalistas do jesuíta
Scheiner.
Galileu investigou também os fenômenos térmicos, inventando um aparelho para a
medida da temperatura. Contudo, não se pode dizer que tenha inventado o termômetro, pois
seu aparelho apresentava muitos defeitos: o nível do líquido no tubo em que devia ser feita a
leitura da temperatura dependia, na verdade, não apenas da temperatura aferida, mas também
da pressão atmosférica externa. Apesar disso, a tentativa de Galileu é considerada como o
embrião a partir do qual Torricelli, um dos últimos discípulos de Galileu, chegou à invenção
do barômetro. Mesmo ao final de sua vida, Galileu procurou construir, sem êxito, um relógio
de pêndulo que fornecesse uma medida exata do tempo. Essas tentativas, apesar de mal
sucedidas, mostram claramente a consciência que Galileu tinha da importância, para a física
clássica, dos instrumentos de medida, isto é, de aparelhos técnicos, de artefatos que
permitissem observações e medições cada vez mais precisas (MARICONDA, 2006).
É inegável, para Mariconda (2006), que a prática da observação telescópica contribuiu
para abrir as portas ao conhecimento do sistema solar e do universo e, em outro plano, para o
desenvolvimento da observação controlada e sistemática realizada por meio de e através de
aparelhos, de aparatos instrumentais, desenhados especificamente para fins científicos.
Embora Galileu não tenha contribuído diretamente para a microscopia, mas contribuiu com o
nascimento de um novo estilo científico que combina matemática, experiência, geometria e
experimentos. Na prática, operava com experiências construídas pela razão.
Conforme descrito por Évora (1988, p. 7), Galileu dedicou-se aos estudos da
matemática, mecânica e hidrostática. Data desse período o seu primeiro tratado científico
original, escrito em italiano (1586) intitulado La Bilanceta, na qual descreve a balança
hidrostática e o início da composição de um diálogo dedicado a certos problemas sobre o
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movimento. Nesse mesmo período ele também desenvolveu outro trabalho discorrendo sobre
os Centros de Gravidade de Sólidos Parabólicos. Em 1589 Galileu torna-se professor de
matemática da Universidade de Pisa, sendo neste momento que o mesmo escreve o tratado De
Motu, de cunho antiaristotélico e apresenta o seu famoso argumento sobre o igual tempo de
queda dos corpos de mesmo material de diferentes pesos e através do mesmo meio. Este
argumento tem despertado grande interesse dos historiadores da ciência de Galileu porque
nele se vê uma posição clara às ideias de Aristóteles sobre o movimento da queda dos corpos,
segundo a qual, pesos diferentes de corpos da mesma matéria caem da mesma altura com
velocidades diferentes e de tal forma que os mais pesados atingem a Terra antes dos mais
leves (ÉVORA, 1988).
Os historiadores de Galileu – e os historiadores da ciência em geral – atribuem
[segundo Koyré] às experiências de Pisa uma grande importância. Habitualmente
veem nelas um momento decisivo na vida de Galileu: o instante em que ele se
pronuncia abertamente contra o aristotelismo e inicia o seu ataque público aos
escolásticos. Nelas veem, também, um momento decisivo na história do pensamento
científico: o instante que, justamente graças às suas experiências sobre a queda dos
corpos, efetuados de cima da torre inclinada, Galileu desfere um golpe mortal na
física aristotélica e assenta os fundamentos da nova dinâmica (ÉVORA, 1988, p. 8).

O princípio da inércia, ao ser introduzido na mecânica do sistema solar, lançou uma
luz inteiramente nova, tornando aceitável a cosmologia proposta por Copérnico. Assim, a
mecânica desenvolvida por Galileu, além de não se acomodar a teoria aristotélica dos
movimentos, parecia menos abrangente do que a mesma. Uma vez que Galileu rejeitou a ideia
aristotélica de que o meio sustenta o movimento, surge a necessidade de se explicar o
movimento dos projéteis, uma vez perdido o contato com motor que o lançou. Segundo Koyré
apud Évora (1988) “o trabalho de Galileu, além de mostrar que a física do impetus é
incompatível com o princípio da inércia, comprova que a dinâmica dessa teoria é
incompatível com qualquer método matemático”.

Instrumentos construídos e aperfeiçoados
A atitude ativa de Galileu, por seu interesse no desenvolvimento de instrumentos
científicos, culminou na invenção e/ou aperfeiçoamento de uma série de equipamentos. Nesse
trabalho serão pormenorizados os equipamentos considerados mais importantes por
Mariconda (2006):
a)

Balança hidrostática

Trata-se, na verdade, de um instrumento destinado a resolver o problema prático da
medição de uma grandeza física: o peso específico dos materiais, tal como definido por
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Arquimedes em seu tratado Dos Corpos Flutuantes. Este aparelho baseava-se no princípio de
Arquimedes, onde um objeto imerso num líquido pesa menos do que no ar. A diferença de
pesos é igual ao peso do volume de água deslocado, ou seja, ocupado pelo objeto. A balança
podia identificar os metais de que eram feitos. Também definia as suas proporções em ligas,
em misturas de metais. Isto era importante porque os ourives podiam tentar enganar os
clientes, misturando metais caros com baratos (MARICONDA, 2006).
b)

Compasso geométrico-militar

Notável e característico da mentalidade ativa, Galileu inventou um compasso, que é
também uma régua de cálculo que permite cômputos rápidos e variados de distâncias, de
profundidades, de altitudes, de espessuras de muralhas e resistência de vigas, muros de arrimo
e sustentação, etc. O compasso, fabricado na oficina de Galileu em Pádua, era vendido
juntamente com um manual (para uso do instrumento) intitulado “Le operazioni del compasso
geometrico et militare”, publicado em Florença. Vender um instrumento com o respectivo
manual de uso era uma novidade, principalmente porque refletia uma atitude ativa e
interessada na utilidade (MARICONDA, 2006)
c)

Telescópio

Para Évora (1988) existe uma grande controvérsia sobre o primeiro telescópio.
Embora se saiba que os chineses já conheciam as lentes a partir do século X e os árabes, a
partir do século XI, não chegaram a desenvolver algum instrumento semelhante. Embora,
definitivamente, Galileu não tenha sido o inventor do telescópio, foi, entretanto, o primeiro a
aperfeiçoá-lo e utilizá-lo em observações astronômicas sistemáticas e contínuas dando, assim,
proficuidade maior a um aparelho que despertava muita curiosidade na época e cujo valor
militar foi imediatamente reconhecido (o próprio Galileu o vendera por essa utilidade à
Sereníssima República de Veneza). Uma aplicabilidade científica de inestimável valor para a
astronomia e para a ciência em geral.
É verdade que Galileu não enfrentou os problemas teóricos levantados pelo uso do
telescópio, em particular, não se interessou pela teoria óptica que explicava o funcionamento
do telescópio, embora essa teoria já se encontrasse em diversas obras de seus
contemporâneos. Todavia, essa falta de interesse na teoria óptica não retira de Galileu todo o
mérito, pois a necessidade de entender o funcionamento de um instrumento e a importância da
teoria que explica a confiabilidade do mesmo nasce do uso efetivo e da utilidade demonstrada
(MARICONDA, 2006). Para Évora (1988, p. 34) é evidente “que a descoberta de Galileu nem
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foi obra do acaso, nem uma simples reprodução de um dispositivo cujas partes e disposições
se conheciam previamente, porém, está longe de ser fruto de um raciocínio lógico-dedutivo”.
Ele não desenvolveu (e se inventou não apresentou) em quaisquer das suas cartas ou
manuscritos nenhuma teoria sobre a formação de imagens através de lentes ou de sistemas de
lentes, a partir dos quais se poderiam deduzir os tipos e a quantidade de lentes necessárias
para a construção do telescópio e determinar as distâncias entre as mesmas a fim de se obter o
efeito desejado. O que Galileu fez, na verdade, foi uma experimentação óptica e embora a
apresente de uma forma sistemática, nada mais é que tentativa e erro. Uma das principais
evidências de que Galileu não tinha qualquer experiência óptica prévia a partir da qual tenha
derivado dedutivamente o seu telescópio é que, em todos os seus trabalhos, não há menção de
qualquer análise teórica do funcionamento do telescópio e de nenhuma discussão detalhada
sobre o funcionamento das lentes (ÉVORA, 1988).
d)

Microscópio

A pesquisa telescópica de Galileu não influiu apenas no domínio do macrocosmo,
onde reconhecidamente abriu a possibilidade de uma nova cosmologia, mas desencadeou o
início da pesquisa microscópica tanto na direção do aperfeiçoamento do aparelho, o
microscópio, como no desenvolvimento do conhecimento observacional sobre o microcosmo
(MARICONDA, 2006). Galileu descobriu que se duas lentes fossem dispostas num tubo,
inversamente à forma de montagem do telescópio (quando olhado pelo extremo oposto),
obteria um aparelho que, olhando de uma das extremidades, permitia a visualização
pormenorizada de objetos distantes. O mesmo aparelho permitia visualizar objetos pequenos,
invisíveis a olho nu, sendo neste ponto que se estabeleceu uma transição do imensamente
grande para o infinitamente pequeno.
e)

Termômetro

Galileu investigou também os fenômenos térmicos, inventando um aparelho para a
medida da temperatura. Contudo, não se pode dizer que tenha inventado o termômetro, pois
seu aparelho apresentava muitos defeitos: o nível do líquido no tubo em que devia ser feita a
leitura da temperatura dependia, na verdade, não apenas da temperatura procurada, mas
também da pressão atmosférica externa. Apesar disso, a tentativa de Galileu é considerada
como o embrião a partir do qual Torricelli, um dos últimos discípulos de Galileu, chegou à
invenção do barômetro (MARICONDA, 2006).
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CONCLUSÕES
O empenho de Galileu na descoberta, aperfeiçoamento e uso de instrumentos de medida
e de observação, por ser o cerne da aplicação do método experimental ao estudo dos
fenômenos naturais e da relação entre ciência e técnica, esteve presente em toda sua carreira
científica. Mesmo fracassando em algumas das suas tentativas de construir alguns
equipamentos e desenvolver corretamente algumas teorias, Galileu mostrou claramente a
consciência que tinha da importância dos instrumentos de medida, isto é, de aparelhos
técnicos, de artefatos que permitissem observações e medições cada vez mais precisas.
Por tudo isso, essa questão pretende ser aprofundada em outros trabalhos futuros, uma
vez que o grande valor do pensamento galileano consiste na sustentação do racionalismo
como base no método científico, nos quais se associam a indução experimental ao cálculo
dedutivo, em oposição às ideias de sua época em defender o geocentrismo ptolomaico sem as
devidas observações e comprovações. Portanto, o mérito de Galileu não foi aderir à defesa do
heliocentrismo como sistema de mundo, mas de ter sido o primeiro a buscar uma
interpretação científica para essa teoria e estabelecer as ideias que contribuíram para a
elaboração dos modernos métodos científicos.
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RESUMO: Geralmente os museus, independentemente de seu acervo, adotam o estilo

educacional contemplativo onde se vê somente com os olhos e muito excepcionalmente, são
possibilitadas experiências com o olfato e a audição. Neste sentido, os museus acabam sendo
inacessíveis para as pessoas com deficiências visuais, o que exige dos museus uma mudança
no sistema de comunicação, uma vez que este indivíduo não pode ler as etiquetas de
identificação das obras, que geralmente estão dentro das vitrines, e muito menos ler os textos
curatoriais. Estas reflexões nortearam o objetivo geral desta ação de extensão. Com um olhar
para a inclusão e, por o Museu de Minérios do RN adotar a linguagem museográfica visual, o
objetivo geral desta ação foi realizar uma exposição temporária onde os bens minerais
pudessem ser apropriados a partir do sentido do tato, com foco nas pessoas cegas, mas aberto
a qualquer visitante interessado na experiência. A metodologia utilizada pautou-se na
particularidade das pessoas que não possuem o sentido da visão em sua plenitude e levando
em conta que todos os bens minerais deveriam ser apresentados de tal forma que qualquer
pessoa pudesse se apropriar das suas características utilizando-se do tato e outros sentidos que
não a visão. A exposição foi positiva e os depoimentos dos participantes demonstraram muita
satisfação e encantamento pela oportunidade.
Palavras–chave: acessibilidade, bens minerais, deficiência visual, geociências

THE MINERAL MUSEUM AS INCLUSION STRATEGY
ABSTRACT: Usually museums, regardless of its collection, adopt contemplative educational

style where you see only with the eyes and very exceptionally, are made possible experiments
with the sense of smell and hearing. In this sense, museums end up being inaccessible for
people with visual impairments, which requires museums a change in the communication
system, since this person can not read the identification tags of the works, which are usually
in the windows, and much less read the curatorial texts. These reflections guided the overall
objective of this extension action. With a look at inclusion, and due the Mineral Museum RN
adopt the visual museographic language, the general objective of this action was hold a
temporary exhibition where mineral assets could be appropriated from the sense of touch,
focusing on people blind, and open to any visitor interested in experience. The methodology
used was based on the particularity of people who do not have the sense of vision to its fullest
and taking into account that all mineral assets should be presented in such a way that anyone
could take ownership of its features using touch and other senses than sight. The exhibition
was positive and the statements of the participants showed great satisfaction and delight for
the opportunity.
Artigos

Ciências Humanas

14281

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

KEYWORDS: accessibility, mineral goods, visual impairment, geosciences
INTRODUÇÃO
O Museu de Minérios do RN, surgiu de uma parceria entre o IFRN, o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte e a Petrobrás, com o objetivo de apresentar ao público uma
exposição permanente com os principais bens minerais produzidos no Rio Grande do Norte.
A exposição permanente do museu é centrada na tríade bem mineral – homem – meio
ambiente e leva o visitante a conhecer os bens minerais produzidos no Estado e também
refletir sobre as questões ambientais inerentes a exploração mineral. A abordagem dos
diferentes bens minerais procura dialogar de forma interdisciplinar com a química, a física, a
história e outros conteudos.
Visitar museus é um desafio para as pessoas com deficiência visual. Inicialmente
porque muitas delas não estão nas escolas regulares e sim, em escolas especiais, dentro de
instituições de apoio a pessoa com deficiencia e, que geralmente não adotam os museus como
abordagem pedagógica para ampliar a formação de conhecimentos dos alunos e, isto se deve
porque na maioria dos museus a regra é não tocar em nada. Nessa concepção, museus são
para serem vistos com o sentido da visão e raras vezes pode-se usar outros sentidos que não a
visão. Independentemente de seu acervo, a maioria dos museus adotam o estilo educacional
contemplativo onde se vê somente com os olhos e muito excepcionalmente, são possibilitadas
experiências com o olfato e com a audição. Ramos (2004, p. 131), afirma que “o papel do
museu é excitar a reflexão sobre as múltiplas relações entre o presente e o passado, através de
objetos no espaço expositivo”. Ou seja, o objeto é o centro das atenções e, portanto, deve ser
preservado, de preferencia sob vitrines.
Neste sentido, os museus acabam sendo inacessíveis para as pessoas com deficiências
visuais, o que exige deles uma mudança no sistema de comunicação, uma vez que o individuo
com deficiência visual não pode ler as etiquetas de identificação das obras, que geralmente
estão dentro das vitrines, e muito menos ler os textos curatoriais. Ademais, ele também não
poderá se apropriar das estratégias museográficas como a divisão do espaço, as cores, detalhes
de tamanhos de letras, entre outros.
Para as pessoas com deficiências visuais, ao visitar a maioria dos museus, resta escutar,
ou receber informações por meio do tato, quando lhes é proporcionado esta possibilidade,
conceber a ideia do espaço por meio de sua percepção sinestésica.
Então, as pessoas privadas do sentido da visão enfrentam enormes dificuldades em ir a
um museu e apreende-lo por meio do guiamento oral de outra pessoa, uma vez que nem
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sempre é fácil encontrar profissionais que conseguem transmitir de maneira satisfatória as
mensagens que os objetos e/ou imagens mostram ao visitante
Um grande número de pessoas com deficiências visuais anseiam por visitar os museus
de suas cidades. Não é justo priva-los desta oportunidade, uma vez que a relação dos museus
com o público está mudando e, em lugar das simples visitas, muitos museus desenvolvem
programas específicos firmando-se cada vez mais como espaços pedagógicos, onde a
produção de conhecimentos ocorre de maneira mais sedutora e intensa (GASTAUD, 2005).
Entretanto, ir ao museu não é o bastante. É preciso ser capaz de desfrutá-lo em sua
inteireza. Alguns museus possuem etiquetas em Braille, com informações gerais sobre as
peças e o contexto da exposição, mas isto não é o suficiente para a apropriação dos museus e
suas particularidades pelas pessoas com deficiências visuais. De acordo com Focillon (1943,
p. 128) “a mão arranca a capacidade de tocar da sua passividade receptiva, organiza-a para a
experiência e para ação. É ela quem ensina o homem a tornar posse do espaço [...] criando um
universo inédito, deixa por todo o lado as suas marcas”.
De acordo com Musse (2011, p. 78) “a mão humana é uma ferramenta maravilhosa que
dialoga poeticamente com o mundo, se lança ao espaço circundante realizando volteios e
coreografias que acompanham a voz e podem até mesmo ser a própria voz nas linguagens
gestuais. Napier (1983, p. 19), afirma que “quando a mão está em repouso, o rosto está em
repouso; mas a mão ativa, que se agita e gesticula, é produto de uma mente vigorosa”. O autor
ainda enfatiza que a mão é o mais importante órgão do tato, uma vez que a mão em sintonia
com o olho é a “nossa principal fonte de contato com o meio ambiente físico” com uma
vantagem sobre o olho, pois a mão “é capaz de ver do outro lado de uma esquina e também
enxergar no escuro”.
Estas reflexões nortearam a elaboração de um projeto de extensão no Museu de
Minérios do RN, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, Campus Natal Central – IFRN/CNAT, cujo objetivo foi: realizar uma
exposição temporária onde os bens minerais pudessem ser apropriados a partir do sentido do
tato, com foco nas pessoas cegas, mas aberto a qualquer visitante interessado na experiência.
E mesmo sensibilizados pelas questões de inclusão e do museu enquanto direito de todos,
ainda assim, o museu apresenta a maioria de suas peças dentro de vitrines, e as informações
impressas nas paredes, onde também não se pode tocar. Não por falta de sensibilidade ou
preocupação com as minorias, mas pela dificuldade técnica, operacional e finaceira em
montar um museu acessível.
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Porém compreendemos que não é só pelo fato de tocar a peça que a pessoa cega vai se
apropriar das informações da mesma forma que uma pessoa vidente. Não se trata de ser
melhor ou pior, mas será de forma diferente, uam vez que alguns equívocos são cometidos a
respeito do tato em substituição ao sentido da visão, como observam Almeida, Carijó e
Kastrup (2010) ao analisarem estratégias comuns para permitir o acesso às artes plásticas para
pessoas cegas. Para os autores estas adequações ignoram as propriedades cognitivas e a
dimensão expressiva do tato, pois se pressupõe que o alto-relevo e a escultura são formas de
arte acessíveis ao tato tanto quanto o são para a visão. Os autores afirmam que a maioria das
obras de arte de museus é feita para o deleite do olhar e não para serem tocadas. Porém,
sugerem que se criem obras de arte tátil, ou seja, obras criadas para serem vistas pelo tato.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada pautou-se na particularidade das pessoas que não possuem o
sentido da visão em sua plenitude e levando em conta que todos os bens minerais deveriam
ser apresentados de tal forma que qualquer pessoa pudesse se apropriar das suas
características utilizando-se do tato e outros sentidos que não a visão. Além disto, foi
apresentado ao vistante todos os bens minerais apresentados na exposição permanente.
Obviamente que utilizando-se de outras amostras minerais. A proposta museográfica adotada
no Museu de Minérios do RN é pautada no contexto do bem mineral e não no acervo como
foco principal. Neste sentido, ao apresentar ao visitante um peixe fossilizado, o mais
importante é o contexto geologico da fossilização, a importância de um fóssil para
reconstrução da história geológica onde ele foi formado entre outras considerações. Assim,
qualquer amostra de peixe fossilizado possibilitará ao visitante a compreensão da temática
apresentada.
Assim, foram definidas as seguintes temáticas a serem trabalhadas: um contexto préhistória do espaço territorial do homem primitivo e a apresentação dos bens minerais do RN
como a argila, as pedras preciosas, o petróleo, o ferro, o sal, a scheelita, as rochas
ornamentais, os fósseis, minerais cujos hábitos são fáceis de serem identificados tais como a
pirita no formato de cubo, as micas em formato de folha, o quartzo em formato de prismas
hexagonais terminados em pirâmides e os principais tipos de rochas e suas particularidades.
Posteriormente o Instituto dos Cegos do Rio Grande do Norte (IERC) foi contatado e
seus associados foram convidados a participarem da abertura da exposição, que não foi
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destinada somente a pessoas cegas ou de baixa visão, e sim a qualquer interessado desde que
usasse uma venda nos olhos.
A visita foi guiada, sendo um guia para cada três visitantes. O espaço da exposição teve
sua iluminação reduzida de forma que somente os guias pudessem visualizar as peças. As
pessoas que não eram cegas usaram uma venda nos olhos.
As peças selecionadas para a exposição foram as mais didáticas possíveis,
possibilitando que o reconhecimento pudesse ser realizado por meio do tato e com o aporte
dos guias
Ao final das visitas, o publico foi convidado a falar sobre a experiência por meio de
depoimentos gravados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A abertura da exposição foi reservada para as pessoas do IERC. Compareceram 15
pessoas, dos quais seis eram cegos, um era surdo-cego, três tinham baixa visão. Os cinco
visitantes restante eram familiares, interprete e a pedagoga do Instituto.
Iniciamos falando sobre nossa proposta e como concebemos a exposição. Dividimos as
pessoas em grupos de três e, enquanto um grupo visitava a exposição, o restante ficou na sala
de atividades tendo uma aula prática com amostras de minerais e rochas.
Na exposição os visitantes iniciaram pela pré-história e foram tocando cada peça com
muita curiosidade, atenção e interagindo com os guias. Uma peça bem interessante foi uma
escultura em argila retratando um ancestral humano ainda com as feições bem diferentes das
feições atuais. A maioria não conseguiu entender a peça, até ser apresentado a ela. Nesta linha
Kilgour e Lederman (2002) realizaram um interessante experimento com a exploração tátil
dos rostos. Foi solicitado que uma pessoa com os olhos vendados identificasse um rosto com
as mãos. Em seguida, foram colocados três rostos e solicitado que a pessoa identificasse o
rosto explorado anteriormente. Destes, 78,9% conseguiram acertar. Posteriormente estes
mesmos rostos em máscaras de argila foram disponibilizados e somente 58,9% conseguiram
acertar. As máscaras de argila eram idênticas aos rostos humanos no que se referia à forma,
mas a textura e a temperatura eram distintas, demonstrando assim, a importância dos
materiais e seus detalhes para a percepção tátil.
Foram disponibilizadas algumas ferramentas líticas como machados e pontas de flecha,
o que despertou muito a atenção de todos. A maioria das peças não foi identificada por eles
por não fazerem parte de seu cotidiano. O que aconteceu também com as pessoas videntes que
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visitaram a exposição usando uma máscara. O museu apresenta uma exposição com peças que
não são comuns no cotidiano da maioria das pessoas. Esta é uma reflexão importante. Os
minerais e rochas, apesar de fazerem parte de nossa vida, eles não nos são apresentados de
forma natural e sim depois de manufaturados. Por exemplo, ao apresentar a halita (NaCl), que
é o nosso sal de cozinha, quase ninguem identificou, exceto quando usaram o sentido do
paladar, pois o sal nos chega já triturado e não na forma de cristais cubicos.
Os fósseis de peixe e de conchas ao contrário, foram identificados com maior facilidade
pela maioria dos visitantes que identificaram facilmente as escamas dos peixes e as conchas
que foram prontamente associadas com o barulho do mar.
Mas o visitante que mais chamou a atenção foi o surdo-cego, que teve o
acompanhamento de um interprete que auxiliou na mediação. Ele se mostrou muito atento e,
como ficou cego após a idade adulta, alguns minerais era conhecidos por ele, como o berilo, o
quartzo e algumas rochas, uma vez que seu pai trabalhava com minérios no interior do
Estado. Ele ficou muito emocionado com a possibilidade de viver esta experiencia.
CONCLUSÕES
Ao final os depoimentos nos deixaram satisfeitos com os resultados conseguidos. Uma
das visitantes, que ficou cega na idade adulta, que trabalhava com turismo e portanto,
acostumada a visitar museus, ao ser indagada sobre o que achou da exposição declarou: “foi
surpreendente! Eu não sabia que a gente tinha tanta riqueza de minérios. A explanação de
vocês foi muito boa. Eu estou encantada! Ao ser indagada sobre a importância de ações como
esta ela afirma: “É uma riqueza o que vocês fizeram, pois nós que somos deficientes visuais
temos uma carência muito grande de visitação a museus”. Todos os entrevistados elogiaram
muito a iniciativa e ficaram satisfeitos com a oportunidade da vivência. Lamentaram que
outros museus não tivessem esta mesma iniciativa.
Após esta exposição temporária, fomos convidados a levá-la até a sede do IERC, para
que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de vivenciar a experiência. E mais uma vez foi
um grande sucesso e um diferencial, pois a maioria das pessoas que passaram pela exposição
eram crianças, que demonstraram com mais entusiasmo a alegria de aprender coisas novas e
experimentar as possibilidades que um museu oferece ao vistante.
Entendemos que realizar uma exposição temporária não significa inclusão de acordo
com o entendimento atual de que toda a sociedade deve estar preparada para atender as
pessoas com deficiencias que tem o mesmo direito de qualquer cidadão de usufruir de sua
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cidade, os monumentos, museus, escolas, entre outras. Porém, este é um passo importante
para demonstrar que estamos atentos as necessidades de nosso publico e abertos a realizar
alterações, adaptações e adequações de forma a possibilita-los usufruir do museu da maneira
mais completa possível.
A exposição se tornou itinerante e pode ser solicitada a qualquer momento, para que
outras pessoas com deficiências visuais possam ter acesso ao conhecimento sobre a riqueza
mineral do Rio Grande do Norte.
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RESUMO: A Educação a Distância é uma modalidade educacional, na qual alunos e
professores estão separados, física ou temporalmente, fazendo-se necessário a utilização de
tecnologia da informação e comunicação. No estado do Amapá esta modalidade é fomentada
principalmente pela Rede E-TEC, um programa do Governo Federal com intuito de levar a
educação ao interior do país. Objetivou-se com esta pesquisa elencar características dos
profissionais atuantes nesta modalidade no Amapá, na qual o presente trabalho compõe o
resultado de uma pesquisa estatística. Para obtenção dos dados optou-se pelo uso de
questionário via internet, onde a amostra observada constitui-se de 64 profissionais atuantes,
representando 25,60% do total de 250 professores do programa de cursos ofertados pela Rede
E-Tec no estado do Amapá. Desta forma, encontram-se abarcadas nesta pesquisa,
informações de ordem qualitativa e quantitativa que apontam as características destes
profissionais.

Palavras–chave: Rede e-TEC, Educação a Distância, Formação de Professores

PROFILE OF EDUCATION PROFESSIONALS IN DISTANCE AMAPÁ
STATE : the challenges of a construction environment
ABSTRACT: Distance Education is an educational method in which students and teachers
are separated physically or temporally , making it necessary to use information and
communication technology. In Amapá state this mode is fostered mainly by Network E- TEC
, a program of the Federal Government in order to bring education to the interior of the
country. The objective of this research was to list characteristics of professionals working in
this mode in Amapá , in which this work comprises the result of a statistical survey. To obtain
the data we opted for the use of questionnaire via the Internet, where the observed sample
consisted of 64 active professionals , representing 25.60% of the total of 250 courses of
program teachers offered by the Network E- Tec in Amapá state . Thus , it is encompassed in
this research, qualitative and quantitative information from order point out the characteristics
of these professionals.
KEYWORDS: Rede e-TEC, Distance Education , Teacher Training.
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INTRODUÇÃO
O século atual, está sendo marcado pelo avanço das tecnologias e pelo acesso a uma
alta complexidade de informação no menor intervalo de tempo, neste cenário, o mundo
globalizado tem a necessidade de otimizar e redimensionar o tempo, este formato provoca
uma mudança de paradigmas e processos sociais.
Hoje conhecer e saber usar um novo recurso tecnológico significa: acesso, difusão e
produção de conhecimento. Contudo, não podemos deixar de considerar que o acesso desigual
às novas mídias tende a agravar as já graves desigualdades sociais e regionais, especialmente
em países como o Brasil.
De acordo com MORAN (2012), entende-se por Educação a Distância (EAD),
modalidade ou processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores
e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, onde os mesmos não estão
normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, neste formato, as teorias da
aprendizagem são repensadas num formato educacional além dos limites espaciais.
Não se observa uma exatidão consensual entre os pesquisados sobre o início da EAD
no Brasil, acredita-se que as primeiras experiências nesta modalidade no Brasil tenham ficado
sem registro, visto que os primeiros dados conhecidos são do século XX, conforme citado
por MAIA & MATTAR, 2007.
A região norte do Brasil, historicamente sofre com um apartheid social, em vários
setores e pouca condição humana alicerçada pela extrema desigualdade social, tanto em
aspectos de infraestrutura, como nos princípios fundamentais do direito à vida, conforme
preconizado na Constituição Federal de 1988, como saúde e educação, fizeram com que nos
últimos anos, investimentos federais, fossem destinados à esta região do país.
2. REDE E-TEC
Um dos investimentos, foram no setor educacional com a interiorização da rede
federal de educação profissionalizante, através da criação dos Institutos Federais, e no âmbito
desta rede, surge em 2007 o Programa E-tec, com oferta de cursos técnico em modalidades
EAD, e que no ano de 2010 foram implantados no estado do Amapá, através do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá.
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O Sistema E-tec Brasil é um programa do governo federal, lançado em 2007, que visa
à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e
democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de
colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos serão ministrados
por instituições públicas.
O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos. Aos
estados, Distrito Federal e municípios cabe providenciar estrutura, equipamentos, recursos
humanos, manutenção das atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos.
3 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: OS AVANÇOS E
POTENCIALIDADES
A história da EAD no Brasil, surge com o advento dos veículos de comunicação,
conforme aponta ALVES (2007);
As pesquisas realizada em diversas fontes mostram que pouco antes de 1900
já haviam anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro oferecendo
profissionalização por correspondência. Tratava-se de curso de datilografia
ministrado não por um estabelecimento de ensino, mas sim por professora
particular. Não obstante essas ações isoladas, que foram importantes para
uma época em que se consolidava a República, o marco de referência oficial
é a instalação das Escolas Internacionais, em 1904. A unidade de ensino,
estruturada formalmente, era filial de uma organização americana que, aliás,
até hoje existe, com presença em alguns países. Os cursos oferecidos eram
todos voltados para as pessoas que pretendiam estar empregadas,
especialmente no comércio e no setor de serviços. O ensino era,
naturalmente, por correspondência, com remessa de materiais didáticos pelos
correios, que usavam principalmente as ferrovias para o transporte. Nos vinte
primeiros anos tivemos, portanto, apenas uma única modalidade, a exemplo,
por sinal, de todos os outros países. (JOSÉ ROBERTO ALVES; 2007).

Diante do exposto, observa-se que nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o Governo
Federal, fundações estaduais, instituições particulares e não governamentais, como a
Fundação Roberto Marinho, ampliaram os cursos a distância, focalizando a alfabetização de
jovens e adultos, cursos profissionalizantes, cursos supletivos do primeiro e segundo graus,
utilizando os diferentes recursos, como o correio (kits com materiais impressos e fitas em
vídeo e áudio), o rádio e a televisão via satélite (modelo de teleducação) como uma segunda
oportunidade.
MUGNOL 2009, afirma que as primeiras iniciativas em educação a distância no Brasil
se deram por meio de cursos por correspondência, o rádio e televisão foram usados como
meios de apoio. Em meados dos anos 90, com a disseminação das tecnologias de informação
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e de comunicação, começam a surgir programas oficiais e formais de EAD incentivados pelas
secretarias de educação municipais e estaduais, algumas iniciativas isoladas e outras em
parceria com as universidades.
Os primeiros programas formais, criados sob a ótica da regulamentação da década de
90, eram voltados para a Formação Continuada de Professores da Rede Pública. São
exemplos dessas iniciativas o Projeto Nave em São Paulo (ALMEIDA, 2001); o Projeto
Virtus em Recife (NEVES; CUNHA 2002); o Projeto do NIED UNICAMP realizado em
parceria com a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá
(VALENTE, 2000).
A entrada do século XXI caracterizou o fim das iniciativas apenas particularizadas no
campo da EAD. Deu início a uma era de amplos debates sobre esta modalidade, muito
embora uma parte significativa da comunidade educacional continue considerando-a como
uma modalidade diminuída de ensino e sem qualidade suficiente para ser equiparada à
educação presencial.
O Ministério da Educação tem dedicado atenção a esta modalidade de ensino e vem
publicando uma série de portarias normativas que estão servindo de fonte legal para demarcar
os espaços, as formas de atuação das instituições e as características dos cursos.
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) e os Polos de Ensino Profissionalizante
Técnico (Rede E-tec Brasil), são projetos iniciados pelo Governo Federal, com o intuito de
expandir a oferta nesta modalidade no Brasil, ressalta-se que, pesquisas apontam o
crescimento exponencial em todas os níveis de ensino na última década no Brasil.
Neste cenário, faz-se necessário um estudo do perfil profissional, dos agentes que
atuam nos Polos de Educação a Distância no estado do Amapá, como parâmetro de avaliação
da qualificação no que tange esta modalidade de ensino neste formato.
4. MEDOLOGIA
A presente pesquisa, pretende elencar aspectos fundamentais da formação profissional
destes docentes que atuam na EAD no estado do Amapá, através da rede E-Tec, discutindo
uma formação que avança no sentido do desenvolvimento profissional do professor, com vista
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à construção de uma identidade reflexiva onde se identifique como sujeito ativo: como
profissional da educação.
Na obtenção dos dados optou-se pelo uso de questionário via internet, na qual a
amostra observada constitui-se do total de 64 profissionais atuantes em diversos seguimentos
do ensino a distância, representando 25,60% do total de 250 professores, do programa de
cursos ofertados pela Rede E-Tec no estado do Amapá.
Para identificar o perfil dos profissionais, foram divididos os seguintes critérios: Tipo
Formação Docente (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo); Experiências Profissionais
(presencial e EAD); e Conhecimentos Tecnológicos. Desta forma, encontram-se abarcadas
nesta pesquisa, informações de ordem qualitativa e quantitativa que apontam as características
destes profissionais.
5. ANÁLISE DOS DADOS
5.1 Formação dos docentes
No que se refere a formação dos docentes, a amostra coletada imprimiu os seguintes
resultados: o tipo de graduação dos professores atuantes na educação a distância no estado do
Amapá, a licenciatura possui o maior quantitativo,

com 33 (51,56%), seguida pelo

bacharelado em 25 (39,06%), e tecnólogo com 6 (9,38%) docentes, conforme gráfico abaixo:

Figura 1: Tipo de graduação dos docentes.

No que se refere a especialidade em educação a distância, os dados nos informa que do
total de 64 professores atuantes, apenas 17 (26,56%) dos docentes, possuem título de
especialista na área, 7 (10,94%) estão com a especialização em andamento, e 40 (62,50%) não
possuem e nem se encontra cursando, como demonstra o gráfico:
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Figura 2: Título de especialista em educação a distância.

Nota-se ainda que dos 17 docentes especialistas em educação a distância, 11 (64,71%)
são licenciados, 5 (29,41%) são bacharéis e 1 (5,88) possui formação tecnológica.

Figura 3: Especialistas por tipo de graduação

Já para os 7 docentes que estão com a pós-graduação em andamento, 4 (57,14%) são
licenciados, 2 (28,57%) são bacharéis e 1 (14,29%) tecnólogo. Os dados nos chama atenção
para o fato que, somando o número de especialista, com o quantitativo de docentes com
especialização em andamento, no futuro haverá: licenciados com 15 docentes especialistas,
bacharéis 7 especialistas, e tecnólogos 2 docentes titulados, como nos mostra o gráfico, a
seguir:

Figura 4: Projeção esperada de especialistas no futuro, por tipo de graduação.
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Sendo assim, comparando a quantidade de docentes especialistas atuais, com os
possíveis especialistas no futuro, os licenciados representarão 45,45% de sua população
especialistas, os tecnólogos terá 33,33%, e os bacharéis representará 28,00%, apresentando o
menor índice de interesse em se especializarem.
4.2 Experiências Profissionais
No que compete ao ensino presencial tradicional, obtemos os seguinte resultados: o
número de 29 (45,31%) docentes possuem experiência de 1 a 5 anos, 18 (28,13%)
compreende entre 6 a 10 anos, e 17 (26,56%) com mais de 10 anos de experiência
profissional, conforme o gráfico, a seguir:

Figura 5: Tempo de experiência em ensino presencial.

Os resultados demonstraram que 45,31% da amostra, os docentes que possuem até 5
anos de experiência no ensino presencial, e que 26,56% já contemplam experiência
significativa de atuação. Contudo, no que se refere a experiência profissional docente no
ensino a distância, 37 (57,81%) possuem até 1 ano de experiência, 14 (21,88%) compreende
de 1 a 2 anos, 5 (7,81) têm 3 anos, 5 (7,81%) representam 4 a 5 anos, 3 (4,69%). Nenhum
docente atingiu mais que 9 anos de experiência na EAD, conforme nos demonstra a figurar, a
seguir:
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Figura 6: Tempo de Experiência em educação a distância.

A figura 6 nos informa que, aproximadamente 60% da população de docentes,
possuem até 1 ano de experiência, e que até 2 anos de experiência encontra-se o valor total de
79,69%. Destacamos ainda nenhum docente pontuou mais que 9 anos de atuação em EAD.
5.3 Conhecimentos Tecnológicos
Questionados referente ao conhecimento em informática, os docentes passaram a
responder que:

Figura 7: Conhecimento em Informática

Nota-se que 44 (68,75%) dos docentes responderam ter conhecimento intermediário,
com conhecimento avançado o quantitativo foi de 18 (28,13%), e 2 (3,12%) responderam ter
conhecimento básico em informática.

Artigos

Ciências Humanas

14295

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de
educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos
à conquista do conhecimento e consegue se adequar a uma educação humanista e dinâmica,
além de inclusiva.
A conhecimento tecnológico se apresentou na pesquisa, como uma informação
positiva no que compete aos conhecimentos tecnológicos dos professores, sendo informado o
valor de aproximadamente 68% com conhecimento tecnológico intermediário.
Vale ressaltar que na educação a distância as tecnologias da informação não são
protagonistas do ensino e aprendizagem, sendo assim o conhecimento tecnológico não garante
o ensino com qualidade. As tecnologias fomenta a EAD , como "mecanismo de meios" para
que o processo ocorra.
Observou-se ainda, que o estado do Amapá vive uma realidade, onde os profissionais
que atuam na EAD, não possuem tempo de experiência profissional no ensino a distância,
uma vez que, 57% dos sujeitos participantes da pesquisa, afirmam ter menos de um ano de
atuação nesta modalidade de ensino, e quase 80% da população de docentes possuem menos
de 2 anos.
Outra informação alarmante obtido é o fato que nenhum docente pontuou um tempo
significativo nas práticas do ensino a distância maior que 9 anos, comparados ao ensino
presencial, onde 25% apresentaram mais que 10 anos de experiência.
Sendo assim, espera-se que este trabalho, sirva de parâmetro para discussões entre
gestores e representantes institucionais, para qualificação dos sujeitos atuantes nesta
modalidade no extremo norte do Brasil, bem como, sirva de base para novos estudos
científicos sobre o perfil dos profissionais no Amapá.
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O PERFIL PROFISSIONAL E SOCIOECONÔMICO DOS EGRESSOS
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RESUMO: O Curso Técnico em Edificações é ofertado pelo Instituto Federal de Sergipe,

Campus Lagarto, desde 1995. Há mais de 20 anos é um dos cursos mais concorridos do
Campus. Sabe-se, informalmente, que diversos ex-alunos estão bem situados no mercado,
alguns atuando nas áreas especificas do técnico, outros em áreas não correlatas e outros que
ingressaram no ensino superior. Muitos desses atribuem o crescimento profissional e pessoal
ao curso e aos professores, porém, até o momento não se estudou metodicamente a situação
desses egressos. Para tanto, foi elaborado e enviado por e-mail um questionário através da
plataforma online Survio, investigando aspectos ligados ao seu perfil profissional e
socioeconômico. Escolheu-se um período referente aos últimos cinco anos, com resultados de
40 egressos. Deste total, 45,9% afirmaram que as suas expectativas sobre o curso foram
atendidas, donde 59,5% dos egressos exerceram ou estão exercendo a função de técnico em
edificações; 37,8% concordaram plenamente que possuíam independência financeira, porém,
43,2% dos entrevistados seguiram para os cursos superiores de Engenharia ou Arquitetura.
Além disso, 38,7% dos entrevistados consideraram a preparação e a atuação dos professores
como o fator mais favorável para as suas formações e 37,8% consideraram a falta de visitas
técnicas e de aulas práticas e de campo como o fator mais desfavorável. De um modo geral, a
análise dessas informações nos permitiu constatar que os egressos entendem a formação
recebida como fator preponderante para o seu exercício profissional. O estudo mostrou ser um
importante instrumento para ajustes nos aspectos técnicos e pedagógicos pertinentes ao curso
ofertado.
Palavras–chave: construção civil, curso técnico, exercício profissional, instituto federal

PROFESSIONAL AND SOCIOECONOMIC PROFILE OF FORMER
STUDENTS ON BUINDING CONSTRUCTION COURSE OF THE
FEDERAL INSTITUTE OF SERGIPE, CAMPUS LAGARTO
ABSTRACT: The Technical Course in Building Construction is offered by the Federal
Institute of Sergipe, Campus Lagarto, since 1995. It is known informally that many former
students are well placed in the market, some of them working in specific technical areas, in
other areas not related, and others who entered in university. Many of them attributed the
professional and personal growth to course and teachers, however, there are no methodic
studies about the situation of these graduates. Thus, it was drawn up and sent by e-mail a
questionnaire through the online platform Survio investigating aspects related to their
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professional and socioeconomic profile. We chose a period for the last five years, with results
of 40 graduates. Of this total, 45.9% said their expectations of the course have been met,
where 59.5% of the graduates have exercised, or are exercising a technical function in
building construction; 37.8% strongly agreed that they had financial independence, however,
43.2% of respondents made courses in Engineering or Architecture. In addition, 38.7% of
respondents considered the preparation and performance of teachers as the most favorable
factor for their training and 37.8% considered the lack of technical visits and practical classes
as the most unfavorable factor. In general, the analysis of this information has allowed to see
that graduates understand the training received as a major factor for their professional
practice. The study proved to be an important tool for adjustments in the technical and
pedagogical aspects relevant to the offered course.
KEYWORDS: civil construction, federal institute, professional practice, technical course
INTRODUÇÃO
A construção civil, em suas diversas ramificações, é um setor industrial com expressiva
importância no desenvolvimento econômico e social de qualquer país. É um dos setores mais
sensíveis à situação econômica e como cita Souza et al. (2015) contribui ativamente no
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Quando a economia vai bem, a
construção, especialmente de edificações residenciais e comerciais, a acompanha, gerando
empregos, distribuindo a renda, trazendo bem-estar social e retroalimentando a economia
como um todo.
Para atender a esse setor industrial, faz-se necessária a contratação de profissionais em
seus diversos níveis, desde aqueles com nível superior, especialmente engenheiros e
arquitetos, até os menos escolarizados que atendem a base da construção das edificações,
usualmente chamados de “mão de obra”. Até duas décadas atrás, era muito comum apenas o
uso desses dois níveis de profissionais: de um lado, aqueles com alto poder de conhecimento e
com excessivo acúmulo de atribuições e do outro, uma mão de obra muitas vezes
desqualificada com grande número de analfabetos funcionais. Isso sempre gerou problemas,
desde os administrativos até aqueles relativos ao resultado e ao desempenho do produto final,
no caso a edificação predial.
Dentro dessa necessidade, entra um profissional que interliga os dois extremos dessa
atividade: o técnico em edificações, qualificado para exercer as funções específicas que o
engenheiro e o arquiteto têm dificuldades de tempo para executá-las, apesar de conhecê-las.
Para atender a carência desses profissionais, nos últimos anos ocorreu uma grande
procura por seus cursos de formação, tendo como exemplo o Campus Lagarto, do Instituto
Federal de Sergipe. Há mais de 20 anos, o curso de Edificações deste Campus é um dos mais
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procurados e concorridos, tendo formado centenas de profissionais. O oferecimento do Curso
Técnico em Edificações, modalidade subsequente, nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e tecnologia (IFs) é apresentado como de interesse do Governo Federal em promover
a educação tecnológica para a construção e resgate de cidadania e transformação social
(BRASIL, 2008, p. 146) e, como acrescenta Johann (2012), cria caminhos libertadores para
aqueles que não seguem a carreira acadêmica, gerando uma rápida empregabilidade dos
recém egressos do ensino médio.
Porém, até o presente momento, não foi realizado nenhum estudo para se conhecer a
situação social, profissional e econômica dos egressos desse curso, seja subsequente ou
integrado. Sabe-se, informalmente, que muitos obtiveram sucesso como técnico, outros
seguiram a carreira acadêmica, outros retornaram ao que faziam anteriormente, sem
oportunidades ou afinidades com a função. Mas, esses estudos nunca foram metodizados e daí
divulgados.
Diante do exposto, este trabalho de iniciação científica analisou egressos do curso de
edificações do Campus lagarto, formados nos últimos 5 anos, com o intuito de conhecer o seu
perfil socioeconômico e profissional, colaborando com futuras ações de melhoria das
condições de oferta do curso e das condições de inserção dos egressos no mercado de
trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
Para atingir o objetivo deste trabalho, foi desenvolvido um questionário com auxílio da
plataforma online Survio investigando, principalmente, aspectos dos egressos vinculados à
sua atual situação profissional e financeira, à sua satisfação com o curso finalizado e como
este influenciou na sua vida profissional. Questionou-se, também, se os alunos exercem ou
exerceram suas atividades como técnico em edificações e se seguiram para curso e profissão
de nível superior.
O questionário foi enviado por e-mail para 92 alunos, donde 40 destes o responderam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 1 mostra que a maioria dos egressos era do gênero masculino, representando
64,9% do total, donde 86,4% finalizaram o curso de edificações em até três anos e 81,1%
tinham até 30 anos de idade no momento da entrevista. Este perfil, jovem e masculino, é de
certa forma condizente com aquele presenciado no andamento do curso.
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Figura 1. Gráficos sobre sexo, idade atual e tempo de finalização do curso. IFS, 2016.
Quanto ao exercício da profissão, constatou-se que 37,8% destes não exerceram a
função de técnico em edificações após a sua formação (figura 2). Apesar do interesse do
poder público em incentivar e inserir novos profissionais do nível técnico no mercado de
trabalho, 43,2 % dos entrevistados disseram ter realizado um curso superior após o término do
curso técnico (figura 3). Isso é devido a alguns fatores, como: a falta de oportunidades de
trabalho para os profissionais do nível técnico, este muito pouco explorado na área de
edificações e construção civil; remuneração insuficiente e pouca ou nenhuma progressão
funcional nesta função; e, também, a cultura da realização de um curso superior, como sendo
um indicativo de crescimento profissional e/ou social. Destes que seguiram para o curso
superior, todos disseram ter escolhido atividades correlatas com área de construção civil,
sendo estas a engenharia civil ou a arquitetura, comprovando que estes se mostraram
interessados na área, porém sem oportunidades ou interesse de se manter no nível técnico.
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Figura 2. Gráfico sobre o exercício da função de técnico em edificações. IFS, 2016.

Figura 3. Gráfico sobre a realização de curso superior. IFS, 2016.
Considerando que 62,2% exercem ou exerceram a profissão de técnico em edificações e
analisando a figura 4, constatou-se que a grande maioria destes adentrou no mercado de
trabalho em até um ano após a sua formação, já que 56,7% do total de entrevistados
responderam que a primeira oportunidade surgiu neste intervalo de tempo e 37,8%
continuaram declarando que nunca trabalharam como técnico em edificações.

Figura 4. Gráfico sobre o tempo até o primeiro trabalho como técnico. IFS, 2016.
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É possível analisar um fato importante na figura 5: 51,3% do total de entrevistados, que
corresponde a 82,5% daqueles que adentraram no mercado de trabalho como técnico em
edificações, declarou que exerceu ou exerce suas funções laborais no interior e/ou na capital
do estado, Aracaju. Esse resultado mostra que o objetivo do Instituto Federal de Sergipe de
levar oportunidades de trabalho e de progresso social e econômico à região onde o Campus
foi implantado, está sendo alcançado.

Figura 5. Gráfico sobre a localidade do exercício da profissão. IFS, 2016.
Quando questionados sobre a sua independência financeira (figura 6), 70,2% dos
entrevistados concordaram parcialmente ou totalmente que a possuíam, porém, ainda assim,
21,6% discordaram totalmente que possuíam esta independência. Percebe-se que a quantidade
daqueles que possuem uma certa independência financeira extrapola a quantidade daqueles
que trabalham ou trabalharam como técnico em edificações, mostrando que não
necessariamente a referida profissão foi o fator preponderante para este fim.

Figura 6. Gráfico sobre a independência financeira. IFS, 2016.
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Os egressos passaram a ser questionados sobre como a instituição de ensino influenciou
a sua formação e conseguintemente a sua possível atuação como técnico em edificações. A
figura 7 mostra que 37,8% dos entrevistados concordaram plenamente que o curso ofertado
no IFS, Campus Lagarto, seria adequado para permitir o ingresso no mercado de trabalho e
outros 48,6% concordaram parcialmente, totalizando 86,4% de egressos relativamente
satisfeitos com o curso ofertado quanto à sua inserção no mundo produtivo. Este valor
englobaria não somente aqueles que se encaixaram no mercado de trabalho, havendo, então,
uma boa aceitação daqueles que também, por algum motivo, não se inseriram na profissão.

Figura 7. Gráfico sobre a adequação do curso para o ingresso no mercado. IFS, 2016.
Resultados que reforçam os indicados na figura 7 foram encontrados quando se
questionou se o curso ofertado teria atendido às expectativas criadas antes da entrada na
instituição e no curso (figura 8), indicando, de um modo geral, uma boa satisfação. 45,9%
concordaram plenamente e 29,7% concordaram parcialmente, totalizando 75,6% que
apresentaram concordância com a questão. Ainda assim, 24,3% apresentaram discordâncias
quanto às suas expectativas serem atendidas.
Quanto aos fatores internos mais favoráveis para a sua formação (figura 9), a maior fatia
(37,8%) indicou a preparação e a atuação dos professores, seguida das atividades práticas
efetuadas em laboratórios, em campo e em visitas técnicas aos canteiros de obras e outros
ambientes pertinentes à área (32,4%). Apenas 13,5% declararam que o fator mais favorável
seria a estrutura física do Campus e 10,8% responsabilizaram as disciplinas (matérias)
ofertadas no curso.
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Figura 8. Gráfico sobre as expectativas quanto ao curso ofertado. IFS, 2016.

Figura 9. Gráfico sobre os fatores mais favoráveis à formação. IFS, 2016.
Quando se questionou qual o fator mais desfavorável para a sua formação, a opção
“preparação e a atuação dos professores” foi escolhida por 8,1% dos entrevistados. Quando
esta resposta é analisada conjuntamente com a questão anterior, relativa ao fator mais
favorável, concluem-se que os aspectos relacionados aos professores foram considerados os
mais satisfatórios, considerando que obtiveram a maior aceitação e a menor rejeição. Apesar
das atividades práticas terem sido bem apontadas como o segundo fator mais favorável, para
32,4% dos egressos este seria o fator mais desfavorável. Isto é condizente com várias
declarações informais dos alunos que sempre exigem mais aulas práticas.
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Figura 10. Gráfico sobre os fatores mais desfavoráveis à formação. IFS, 2016.
CONCLUSÕES
A pesquisa mostrou, de um modo geral, uma boa satisfação dos egressos relacionada ao
curso técnico em edificações. Mostrou também bons resultados profissionais e uma relativa
satisfação com a situação financeira, para aqueles que responderam o questionário. Esta
pesquisa ajuda a responder algumas das grandes preocupações por parte dos professores e
técnico administrativos envolvidos com o curso de edificações do Campus Lagarto. Uma
delas seria se o aluno usaria o curso apenas como atividade provisória antes de ingressar no
curso superior de engenharia civil ou arquitetura, não ocupando vagas e oportunidades como
técnico em edificações, desenvolvendo-se neste nível de formação. A preocupação ainda é
pertinente, considerando que 43,2% dos entrevistados partiram para um curso superior,
mostrando a necessidade de mais estudos para se consolidar os motivos que muitas vezes se
parecem óbvios: falta de oportunidades e de crescimento para o profissional do nível técnico.
Uma outra grande preocupação seria se os egressos estariam sendo aproveitados como
técnicos na região onde está inserido o Campus, já que a intenção é o desenvolvimento
regional. Os resultados se mostraram satisfatórios, pois 40,5% do total dos entrevistados
tiveram oportunidades como técnico em edificações no interior de Sergipe e 10,8% no interior
e na capital Aracaju.
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RESUMO: O Plano Nacional de Educação (2014-2024) foi protocolado na Câmara Federal

em dezembro de 2010 e tramitou, praticamente, durante 4 anos nas duas Casas do Legislativo
Federal até ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, em junho de 2014. Durante esse
processo de tramitação, pelo menos 7 Audiências Públicas, que tinham como pauta o
Financiamento da Educação, ocorreram na Câmara dos Deputados e contou com a
participação de diversos atores dos mais variados movimentos e instituições de educação
pública ou privada, além de pesquisadores e representantes governamentais.
O propósito desse trabalho é o de analisar a participação desses atores, através de seus
discursos registrados nas notas taquigráficas nas Audiências Pública sobre a questão do
financiamento no PNE.
.
Palavras–chave: Audiência Pública, PNE, Financiamento, Qualidade da Educação.

THE PNE (2014-204) IN THE CHAMBER OF DEPUTIES: A
PRELIMINARY ANALYSIS OF PÚBLICS AUDIENCIES ABOUT
QUALITY AND EDUCATION FINANCING
ABSTRACT: The National Education Plan (2014-2024) was protocled in Congress in
December 2010 na it has processed, practically the four-year period in both houses of the
federal legislature to be sanctioned by President Dilma Roussef in June 2014. During this
process of the procedure, leastways 7 public audience, that it had as agenda the Education’s
Financing, they ocurred in the Chamber of Deputies and told with the participation of
different actors of several movements and public or private education institutions, as well as
researchers and government representatives. The purpose of this work is analyze the
participation of these actors, through their speeches recorded in shorthand notes in the public
audiences on the question of financin the PNE.
.
KEYWORDS: Public Audiences, PNE, Financing, Quality of Education
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INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Educação se tornou uma ferramenta fundamental para nortear as
diretrizes educacionais no país, a partir de um conjunto de metas estabelecidas, a fim de
assegurar que o direito a educação possa ser contemplado plenamente entre os mais diversos
segmentos da sociedade brasileira, caracterizada por sua diversidade econômica, cultural e
social.
O PNE é o resultado do comprometimento e da participação de vários atores que
passaram a se articular em um Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública. Essa
articulação permitiu a criação de espaços de estudo e discussão e viabilizou a realização de
campanhas públicas, resultando na elaboração de projetos educacionais, dentre os quais o
próprio PNE que foi preparado pela comissão organizadora da II Conferência Nacional de
Educação e foi apresentado como Projeto de Lei em 1998 (HELENE, 2013, p.65).
O processo de elaboração desse Plano foi marcado por fortes embates entre as
proposições oriundas sociedade civil e movimentos ligados à educação e as propostas do
governo federal” (BRITTO, 2015, p.21), evidenciando que, mesmo com a participação social
em todo o processo que envolveu a matéria a ser debatida, a versão oficial, aquela vinda do
gabinete do Executivo, era a que deveria ser aprovada, considerando que determinados
pontos, entre os quais os que tratavam sobre o financiamento da educação no país,
contrariavam os esforços no qual os movimentos de defesa da educação pública se
debruçaram durante sua elaboração.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desse trabalho recorremos às literaturas que versam sobre
financiamento da educação brasileira e sobre Plano Nacional de Educação, pois
compreendemos que uma breve revisão das mesmas, enquanto procedimento metodológico,
nos darão o arcabouço teórico fundamental para alcançarmos os objetivos propostos.
Outra importante fonte de análise refere-se as notas taquigráficas das audiências
públicas que tinham como ponto de pauta a questão do financiamento da educação, realizadas
na Câmara dos Deputados, durante a Tramitação do Projeto de Lei que implantava o PNE
com sua proposição de duração decenal, entre os anos de 2014-2024.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir da metodologia empregada para o desenvolvimento dessa abordagem teórica,
as notas taquigráficas e dos trabalhos desenvolvidos por Britto (2015) e Cury (2015) nos
fizeram elaborar um quadro que, de forma resumida, demonstra as etapas percorridas pelo
Plano Nacional de Educação em suas duas versões, sendo a primeira sancionada pelo então
presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001 e culminando com a segunda versão que
teve sua sanção já no governo de Dilma Rousseff, em 2014.
Quadro 1
Resumo da tramitação dos PLs do PNE 2001-2010 e PNE 2014-2024, no Congresso
Nacional
2001

O presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a Lei 10.172/2001 que
dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Educação (2001-2010)

2009

Aprovada a Emenda Constitucional nº 59, que estabeleceu metas de aplicação
de recursos públicos em educação como proporção do PIB

2010

a) Último ano de vigência do PNE 2001-2010
b) Realização da Conae, onde seu documento final proporcionou as bases
para a redação do novo PNE
c) Protocolado na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 8.035/2010, que
dispõe sobre a criação do PNE 2011-2010 (período modificado para
2014-2024 durante a tramitação no Congresso Nacional)

2011

Tramitação do Projeto nas Comissões da Câmara dos Deputados

2012

Projeto encaminhado ao Senado Federal para revisão

2013

Aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de
Justiça e Legislação do Senado Federal
Projeto enviado novamente para a Câmara dos Deputados, com texto
revisado

2014

Aprovação do Projeto de Lei em 3 de junho
Sanção Presidencial e 25 de junho ao Projeto que se transforma na Lei
13.005/2014.

Fonte: Britto (2015) e Cury (2015)
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Dourado (2010) afirma que o PNE 2001-2011 “não gerou grande inflexão na educação
brasileira, nem contribuiu para a definição de uma política de Estado orgânica”. Segundo esse
autor, esse fator acabou sendo deslegitimado por diferentes segmentos da sociedade civil,
principalmente pelos vetos presidenciais que foram, em quase sua totalidade, direcionados
justamente a pontos que exigiriam maiores destinações de recursos financeiros provenientes
do Poder Executivo a questões que visavam uma maior qualidade em pontos fundamentais
para a educação no país. (DOURADO, 2010, p.26)
Dos nove vetos, podemos considerar que pelo menos oito dos mesmos estariam
diretamente ligados a questões que exigiam maiores contingenciamentos financeiros à
importantes demandas educacionais e que foram tratadas como inócuas pelo governo federal.
Todavia, o mais importante de tais vetos, certamente, se referia à uma questão
considerada imprescindível para os ativistas dos movimentos em defesa da educação: aquela
que estipulava o percentual de 7% do Produto Interno Bruto do país voltado para a educação.
O principal item vetado tem a seguinte redação: “elevação, na década,
através do esforço conjunto da União, estados, Distrito Federal e municípios,
do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação,
para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os recursos devem ser ampliados,
anualmente, à razão de 0,5% do PIB, nos quatro primeiros anos do Plano e
de 0,6% no quinto ano”. (VALENTE e ROMANO, 2002, p. 105)

A segunda versão do PNE chegou a Câmara Federal em 20 de dezembro de 2010 e
tramitou por quase 4 anos nas duas Casas do Legislativo Federal (Câmara dos Deputados e
Senado Federal) até ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, em 25 de junho de 2014,
transformando-se na Lei 13.005/2014.
Sobre a tramitação do Projeto de Lei do PNE, bastante longa considerada a
importância da matéria para o direcionamento das políticas educacionais do país, nos leva a
supor que deve-se, dentre outros fatores, a correspondência dos interesses diretos dos vários
movimentos e organizações, de caráter público ou privado e até mesmo governamental, que
reivindicavam o direcionamento dos fundos público da educação a fim de terem suas
respectivas demandas atendidas.
Sobre esse longo período de tramitação, Martins (2015) tece a seguinte consideração
O tempo de discussão de um novo plano educacional não surpreende em
função da relevância social do tema e da existência de um público
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interessado altamente organizado, que efetivamente participa do processo
legislativo, interagindo com os parlamentares (MARTINS, 2015, p.41)

O quadro a seguir é o resultado do trabalho de Sena (2015), onde ele demonstra
quando ocorreram e quem foram os participantes e suas respectivas entidades/qualificação
que estiveram debatendo nas Audiências Públicas realizadas na Câmara dos Deputados entre
os anos de 2011 e 2014 que trazia na pauta o tema do financiamento da educação brasileira.
Quadro 2 – Audiências Públicas do PNE (2004-2014), na Câmara dos Deputados, que
tiveram como pauta o tema do financiamento da educação.
Data

Tema/Pauta da Sessão

Entidades

11/05/2011

Qualidade da Educação

Undime,

Consed,

Cnte,

Campanha Nacional pelo Direito
à Educação
25/05/2011

Finaciamento da Educação

Consed,

Ipea,

Universidade

Federal de Goiás, USP, Undime

Data

Tema/Pauta da Sessão

Entidades

15/06/2011

Plano Nacional de Educação

Ministério da Educação

06/07/2011

Gestão e Fonte de Recursos para

Kroton

o Financiamento da Educação

Consultoria

Educacional,
Legislativa

Ipea,
da

Câmara dos Deputados
15/06/2011

Metas e Objetivos do MEC e
perspectivas

com

implementação

do

Ministério da Educação

a
Plano

Nacional de Educação 2011-2020
(audiência pública conjunta da
Comissão de Educação e da
Comissão Especial do PL nº
8.035/2010

20/03/2011

Debate preliminar sobre a meta

Conlutas, Universidade Federal

20,

sobre

de Goiás, Universidade de São

investimentos

Paulo, Movimento Todos Pela

especificamente

recursos

e

educacionais e CAQ
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Pelo Direito à Educação
25/02/2014

Debate sobre o PNE (Substitutivo

Proifes, Undime, Consed, Anup,

do Senado Federal ao Projeto de

Anaceu,

Abmes,

Lei nº 8.035-B, de 2010).

Nacional

pelo

Campanha
Direito

à

Educação, Anec, UNE, Cnte,
Crub, Confetam, Fenep, Abrat,
Anpae, Andifes, CNM, Contee,
Observatório PNE, Movimento
Todos Pela Educação, Abraes e
Secretaria Executiva do Mec

Fonte: Sena(2015)
Após 4 anos de pressões, projetos, emendas e consultas, o novo PNE foi, finalmente,
aprovado e sancionado com 20 metas ousadas e ambiciosas em suas 245 estratégias divididas
entre tais metas (CURY, 2015, p. 32).
CONCLUSÕES
O financiamento da educação, certamente, é uma política que faz parte das agendas
governamentais dos vários países, independentemente do nível de desenvolvimento que o
mesmos possam estar inseridos. “É um dos itens mais importantes relacionados com as
políticas públicas”. (LIBÂNEO; OLIVEIRA, TOSCHI, 2012, p.373)
Gemaque e Gutierres (2014), ao tratarem dos desafios históricos do financiamento da
educação básica no Brasil, afirmam que o “financiamento da educação envolve a definição
das condições materiais e de recursos para a formulação e implantação e avaliação das
políticas educacionais e dos programas e ações a elas relacionados”. Para essas autoras, tais
políticas contém os processos de gestão, acompanhamento, controle e fiscalização dos
recursos.
Novamente, e certamente já esperado pelos ativistas dos movimentos em defesa da
educação, as questões que tratavam sobre o financiamento tornou-se o centro dos principais
debates da segunda proposta decenal do PNE, sendo que os percentuais do Produto Interno
Bruto para a educação pública foi um dos pontos que ganhou maior destaque.
O aumento dos percentuais do PIB destinados para a educação era uma aspiração dos
segmentos da sociedade civil que fora suplantado em virtude da resistência dos setores do
governo (ou que no parlamento dava sustentação ao mesmo) que procuravam aprovar o texto
do “projeto oficial”no PNE 2001-2010 e que se igualmente foi presenciado no PNE 20142024.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a aquisição de relações
matemáticas e apresentar um currículo baseado no paradigma de equivalência de estímulos
para ensinar deficientes intelectuais a entender volume, massa e suas relações. O estudo foi
executado numa escola de ensino técnico integrado ao médio onde existe a participação de
uma pessoa com deficiência intelectual. Os estímulos utilizados foram caixas de acrílico,
régua, balança, proveta, numerais impressos, imagens de formas geométricas variadas,
componentes da adição e multiplicação. Estudos foram conduzidos para o ensino de
diferentes relações. O procedimento de ensino foi conduzido através de texto e questionário
estruturado. Os resultados demonstraram a eficácia da atividade lúdica experimental como
rede de relações e dos procedimentos utilizados, constatada a aquisição de habilidades
complexas num período de tempo reduzido. Uma ampla e complexa rede de relações físicas,
químicas e matemáticas foram adquiridas a partir do ensino direto de apenas algumas
relações.
Palavras–chave: deficiência intelectual, educação especial, volume, massa

THE ACQUISITION PROCESS OF RELATIONS MATHEMATICS FOR
COGNITIVE DISABILITY: A CASE STUDY
ABSTRACT: This study aimed to analyse the acquisition of mathematical relationships and
to introduce a curriculum based on stimulus equivalence paradigm to teach intellectual
disabilities to understand volume, mass and their relationships. The study was performed in
an integrated technical education to middle school where there is the participation of a person
with intellectual disabilities. The stimuli used were acrylic boxes, ruler, scale, test tube,
printed numerals, images of various geometric shapes, addition of components and
multiplication. Studies were conducted to the teaching of different relationships. The teaching
procedure was conducted through text and structured questionnaire. The results demonstrated
the efficacy of experimental play activity as network relationships and procedures used, the
observed acquisition of complex skills in a short period of time. A wide and complex network
of physical, chemical and mathematical relationships were acquired from the direct teaching
of only a few relationships.
KEYWORDS: intellectual disability, special education, volume, mass
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INTRODUÇÃO
A matemática está imersa em inúmeras situações distintas do cotidiano das pessoas. É
uma ciência que apresenta um nível de dificuldade entre os estudantes, no caso dos deficientes
intelectuais/cognitivos este fato só se agrava, tendo em vista as dificuldades mais acentuadas
que serão enfrentadas por estes portadores de necessidades especiais no processo de ensinoaprendizagem.
Discussões no âmbito da Educação Matemática apontam a necessidade de
adequar o trabalho escolar a uma nova realidade, marcada pela crescente
presença desses conteúdos em diversos campos da atividade humana. Essas
discussões têm influenciado análises e revisões nos currículos de Matemática
(MEC, 1998).

Notamos que a interdisciplinaridade, no que se refere a relações matemáticas, é um fator
significativo nas escolas. A matemática é uma arte multidisciplinar, estando inserida
indiretamente/diretamente nas disciplinas, em geral. O ensino da química, seja em qualquer
instituição de ensino, requer certo conhecimento matemático, em relação a tal ensino observase comumente casos que denotam carência significativa de entendimento matemático e uma
certa dominância de conteúdos químicos, ou seja, na maioria dos casos o obstáculo no
processo de ensino-aprendizagem está na aquisição de relações matemáticas, desde a infância.
Este processo torna-se predominantemente mais complexo, quando tratamos de trabalhar com
deficientes intelectuais, pois além da necessidade especial presente nos mesmos, há uma falta
de planejamento e inclusão nas instituições brasileiras, haja vista que este ensino demanda
uma carga horaria maior da parte do professor e aluno. Requer momentos exteriores ao
contexto escolar no qual o aluno está inserido, exige uma maior cautela na preparação de
aulas e domínio de técnicas de ludicidade para empregar no processo de ensino, entre outras
dificuldades evidentes e consideráveis para o processo pedagógico-instrutivo.
A educação inclusiva é um termo que vem ocupando espaços no século atual. É notável
que o número de deficientes que buscam ensino de qualidade e que se adeque as suas
necessidades tem crescido amplamente nas diversas instituições de ensino básico brasileiras.
Para acontecer a inclusão plena dos portadores de necessidades especiais é imprensidivel que
as instituições implantem consideraveis medidas assistenciais as necessidades dos deficientes
em geral. A abordagem deste trabalho se retringe, em especial, a deficiencia cognitiva, esta
que necessita de um processo de ensino-aprendizado que envolva, entre outras abordagens, a
ludicidade e métodos de fixação de conteúdos de forma prática.
No contexto nacional atual, com a expansão da noção de necessidades
especiais, contemplando dificuldades em diferentes níveis, é importante
tanto o desenvolvimento de metodologias diversificadas de ensino como de
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procedimentos flexíveis de modo a atender à diversidade dos alunos. Assim,
surge a preocupação com um processo de ensino-aprendizagem suficiente e
eficaz que atenda às necessidades educacionais dessa população em especial.
(ROSSIT; GOYOS, 2009).

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Capítulo IV. Art. 27. “A educação constitui
direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem”.
O Artigo 58 da LDBEN (lei 9394/96) recomenda que educandos portadores de
necessidades especiais tenham direito a educação especial oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino e com isso haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado,
na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
Nos últimos anos o número de discentes portadores de necessidade especiais inseridos
no contexto escolar de univeirsidades, tem aumentado. Segundo o censo de 2010, 24,5
milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, apresentaram algum tipo de incapacidade
ou deficiência, destes 8,3% são deficientes intelectuais. No nordeste, região que aparece no
topo do ranking, 1,6% das pessoas declararam que possuem deficiência mental ou intelectual.
(IBGE, 2000).
Em virtude do processo de inclusão de um deficiente em uma turma comum do ensino
médio, são necessárias diversas mudanças, no que se refere, por exemplo, as metodologias
aplicadas pelos professores da instituição, estes que se deparam com novos desafios, como o
de revisar suas técnicas metodológicas, para que se atenda a um conjunto diversificado de
discentes, estando os portadores de necessidades intelectuais inseridos neste meio. Para que
isto ocorra é necessário que a instituição disponha de suporte técnico adaptado para ser
aplicado no complexo processo de ensino-aprendizado dos alunos deficientes, se este fato se
concretiza, flui-se um importante passo para o desenvolvimento científico-inclusivo da
própria instituição, caso contrário estamos em um cenário problemático.
Ainda segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Capítulo III. Art. 74. “É garantido à pessoa
com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e
serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e
qualidade de vida”.
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O método de ensino através da análise do comportamento humano é eficaz na medida
em que monitora o comportamento do deficiente cognitivo quando submetido ao
cumprimento de algumas atividades que envolvam relações matemáticas, como por exemplo.
Ao planejar um método de ensino fundamentado nos princípios da Análise
do Comportamento, deve-se partir do pressuposto de que o repertório de
conhecimento de cada indivíduo é único. Nesse sentido, cabe ao educador
investigar e conhecer o repertório de entrada dos alunos para que o ensino
possa ser planejado com vistas a atender às suas necessidades educacionais.
O ensino deve ocorrer dos elementos básicos aos mais complexos. O grau de
complexidade deve ser aumentado gradativamente de acordo com as
condições individuais, assim como reduzir gradativamente os níveis de
apoio. A avaliação e o planejamento devem ocorrer de forma contínua e
simultânea à aplicação dos novos conteúdos. A aquisição de novas relações
entre estímulos e entre estímulos e respostas deve ser analisada através das
respostas apresentadas na situação planejada de ensino. Se a aprendizagem
ocorrer, o educador poderá prosseguir com o seu planejamento, se houver
manifestações de dificuldades, o planejamento deve ser reavaliado e novas
decisões devem ser tomadas. (ROSSIT; GOYOS, 2009)

A partir desta investigação o ensino progride gradativamente, pois quando realizada a
cada avaliação proporciona a conclusão de algumas dificuldades e/ou melhores metodologias
peculiar a questão, aumentando o nível do ensino para pessoas com necessidades intelectuais
e atendendo a uma inclusão plena do deficiente no âmbito escolar.
A Constituição Federal do nosso país garante ao deficiente intelectual todos os direitos
de um cidadão, inclusive direito a educação inclusiva de qualidade, entre outros. O deficiente
intelectual, basicamente é aquele que possui dificuldades de aprendizado e no entendimento e
realizações de diversas coisas do cotidiano.
O diagnóstico de Deficiência Intelectual é embaso em três importantes
critérios: Critério A: QI- Quoeficiente de Inteligência abaixo de 70; Critério
B: Limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos
duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidados, vida
doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários,
autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança;
Critério C: Ocorrer antes dos 18 anos. (ARISTIDES et al, 2013)

Este trabalho, objetiva trabalhar com um material didático alternativo, auxiliando assim
no processo de aprendizagem de um aluno deficiente cognitivo, no que diz respeito a um
conteúdo especifico contido na ementa curricular de química do 1º ano do ensino médio, de
um curso técnico da Instituição Federal.
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), O tratamento contextualizado do
conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador
passivo. Se bem trabalhado permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do
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ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele
e o objetivo do conhecimento uma relação recíproca (BRASIL, 1999).
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma instituição de ensino técnico integrado ao médio onde
existe a atuação de uma pessoa com deficiência cognitiva. O processo de ensino
aprendizagem consistiu em utilizar estímulos, como caixas de acrílico, régua, balança,
proveta, numerais impressos, imagens de formas geométricas variadas e componentes da
adição e multiplicação para trabalhar com o portador de necessidades intelectuais a questão
das “medidas” como volume, massa, densidade e suas relações. Os referidos conteúdos estão
previstos na ementa curricular dos primeiros anos dos cursos técnicos da instituição.

Figura 1. Estímulos utilizados no procedimento prático. (Imagem do autor)
Inicialmente foram utilizadas caixas de acrílico de diferentes formatos (cúbicos,
cilíndricos, paralelepípedos, etc) e foi pedido ao aluno que fizesse algumas medições das
mesmas com o auxílio de uma régua métrica. Fazendo as medições das principiais dimensões,
foi possível calcular o volume das formas de acrílico. Para comprovar que o volume calculado
teoricamente, poderia ser obtido empiricamente, foi solicitado ao aluno que preenchesse as
caixas acrílicas com água e em seguida transferisse essa água para uma proveta e verificasse
que a quantidade de água era idêntica ao volume que havia calculado a partir das dimensões
do formato. Assim como, verificou-se a proposição inversa, onde, por exemplo, calculou-se
que o volume do cubo era 100 cm3 = 100 mL, então mediu-se na proveta a quantidade de 100
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ml de água e depositou-se no interior do formato geométrico, observando-se que havia
preenchido todo o seu espaço.
Foi possível abordar em seguida o conceito de massa, que é a quantidade de matéria
contida no interior do objeto (neste caso), para justificar a massa presente, foi-se colocado as
formas de acrílico preenchidas com água na balança, o resultado obtido equivalia ao valor da
massa contida no recipiente, por exemplo, o cubo, o qual seu volume era 100 ml foi colocado
na balança, visualizando a massa equivalente a 100 g, após ter tarado o valor da massa do
recipiente. Por consequência obtendo-se o valor volumétrico e maciço dos formatos
geométricos, foi-se aplicado o conceito de densidade, o qual consiste na relação entre a massa
e o volume do recipiente, por exemplo, o volume interno do cubo foi de 100 cm3 e a massa de
água contida neste cubo foi de 100 g, então a densidade calculada foi equivalente a 1 g/cm3.
No andamento da prática o aluno era questionado em relação ao que visualizava e o que
detinha teoricamente sobre tal fenômeno, assim podendo deduzir os níveis de aprendizagem
do mesmo, já que este apresenta uma necessidade cognitiva, que compromete a fixação dos
conteúdos. Além disso, foram feitas pontes com o cotidiano do aluno e trabalhou-se
efetivamente com a questão do lúdico, para que este fixasse mais satisfatoriamente os
conteúdos desta etapa de aula.
O procedimento de ensino foi conduzido através de texto e questionário estruturado,
bem como, foi-se realizado duas avaliações bimestrais como o referido discente, sendo a
avaliação 1 realizada antes da abordagem prática e a avaliação 2 realizada posteriormente a
aplicação da metodologia prática relacionada as medidas estudadas.
Foi-se trabalhado de maneira que a instrutora analisava os comportamentos
manifestados pelo deficiente, quando resignado ao processo de ensino. E a partir de então,
percebia-se as principais dificuldades enfrentados pelo estudante em relação ao processo de
ensino-aprendizagem, ao qual o mesmo foi submetido. Este procedimento foi fundamental
para que a instrutora pudesse concluir quais variantes eram cabíveis e eficientes no processo
de ensino-aprendizagem do portador de necessidades intelectual e revisasse algumas
metodologias que podem ser aplicadas no encadeamento dos conteúdos previstos para o
futuro desenvolvimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados demonstraram a eficácia da atividade lúdica experimental como rede de
relações e dos procedimentos utilizados. Observou-se que o referido aluno submetido ao
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processo de ensino-aprendizado em abordagem, detinha de conhecimentos prévios e práticos
do assunto através do seu cotidiano, o que se tornou fácil e eficiente a ponte feita entre ambos,
servindo de método fixador deste conteúdo.
Em contrapartida, foi perceptível que na avaliação 1 o desempenho do discente foi
considerado insuficiente, haja vista que era imprescindível a compreensão de relações
matemáticas simples e o mesmo não detinha de habilidades relevantes para concluir com
clareza as questões teóricas da avaliação.
Com a análise do comportamento do portador de necessidades intelectuais em estudo,
pode-se perceber que o mesmo não consegue captar com facilidade os conteúdos abordados.
Em um espaço de tempo entre uma aula e outra, foi possível observar que o aluno havia
desmemoriado

alguns

conceitos

explanados

na

última

aula,

o

que

dificultou

significativamente o andamento do processo de ensino-aprendizagem, já que era necessário
retornar algumas ideias reparadas anteriormente nas aulas passadas.
Na Deficiência Intelectual a pessoa apresenta um atraso no seu
desenvolvimento, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e
interagir com o meio em que vive. Ou seja, existe um comprometimento
cognitivo, que acontece antes dos 18 anos, e que prejudica suas habilidades
adaptativas. (APAE-SP, 2016)

Após a aplicação do procedimento prático, pôde-se contatar que o discente apresentou
um desenvolvimento considerado satisfatório no que diz respeito a realização da avaliação 2,
o mesmo obteve melhor desempenho em relação a avaliação 1. Isso deve-se a realização
abordada com ludicidade e de maneira conveniente ao processo de ensino-aprendizado
individual do discente em questão. Em aulas posteriores observou-se a memorização dos
conteúdos em relação aos objetos trabalhados e manipulados, o que evidencia a importância
da aula prática e expositiva para este público.
CONCLUSÕES
É explicito que no processo realizado em questão, o procedimento prático assistenciou
positivamente o deficiente intelectual, haja vista que este promoveu uma maior transparecia
do assunto, fazendo com que o deficiente intelectual fixasse o conteúdo, podendo assim
realizar conclusivamente as questões da avaliação 2 com o mínimo de clareza e
inteligibilidade.
Em virtude dos fatos mencionados, podemos enfatizar a relevância de se trabalhar em
prol da comunidade deficiente, para promover uma maior inclusão destes, no âmbito
acadêmico/cientifico, favorecendo o desenvolvimento de diversas competências profícuas ao
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contexto acadêmico, didático, educativo, etc. Os resultados mínimos desses trabalhos
realizados já representam um avanço no progresso da inclusão plena.
Pode-se concluir que o nosso estudo foi eficiente e poderá subsidiar o desdobramento
das atividades futuras, que necessitam deste embasamento teórico. É conveniente destacar que
essa abordagem pode servir como técnica a ser aderida por diversos professores, que precisam
vivenciar em instituições o comando do processo de ensino-aprendizagem de deficientes
intelectuais inseridos em salas comuns do ensino básico.
Na instituição em questão, percebe-se a carência de inclusão social dos deficientes
intelectuais, em relação a totalidade das disciplinas ministradas na turma comum. Como é
exigível uma carga horária exterior a sala de aula e um planejamento de aula mais elaborado e
peculiar, muitos professores não vêm vantagem no comando deste processo que tanto exige
do mesmo, por ser complexo e heterogêneo, e muitas vezes o professor não possui habilidades
suficientes para lidar com os comportamentos intrínsecos aos deficientes.
O inconivente desta prática educativa é que o comportamento dos estudantes deficientes
intelectuais podem apresentar variações expressivas de um para outro. Em vista disso, a
abordagem pode não ser eficaz quando proporcionada a um outro discente deficiente
cognitivo, sendo impreterivelmente fundamental uma análise do comportamento do aluno
quando submetido a diversos conteúdos e abordagens.
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RESUMO: Este trabalho analisa a eficácia do Projeto Estágio Legal junto aos estudantes do
Ensino Médio da Escola Estadual Professora Balbina Mestrinho, na cidade de Lábrea/AM.
Com o intuito de investigar a situação educacional na cidade e identificar a problemática para
o ingresso do jovem no mercado de trabalho, a metodologia aplicada foi embasada no estudo
direto do caso, onde foram realizadas entrevistas com alunos da 1ª série do Ensino Médio,
professores e gestor da Escola. Os resultados mostraram que há um índice muito grande
quanto à aprovação do Projeto por parte do gestor da Escola e professores que acreditam que
os jovens necessitam de oportunidades para terem expectativa de dias melhores com emprego
e renda ligados diretamente ao desempenho educacional. Os alunos creem que esta seria uma
chance para ingressarem no mercado de trabalho, haja vista que Lábrea não apresenta
perspectiva para o jovem. Neste contexto, os secretários municipais destacam que o
desenvolvimento potencial dos jovens dar-se-á por implantação de alternativas a serem
criadas para a geração de emprego e renda.
Palavras–chave: Cidadania, Educação, Oportunidade

THE PROJECT ' LEGAL STAGE ' AS AN ALTERNATIVE
QUALIFICATION AND YOUTH INCLUSION IN THE LABOUR
MARKET
ABSTRACT: This paper analyzes the effectiveness of the legal stage project with students of
the Middle State School Education Professor Balbina Mestrinho in the city of Lábrea/AM. In
order to investigate the educational situation in the city and identify the problem to the young
man's entry into the labor market. The methodology applied was based on the direct study of
the case, where interviews were conducted with students from the 1st year of high school,
teachers and the school manager. The results showed that there is a very large index on the
approval of the Project by the manager of the school and teachers who believe that young
people need opportunities to have expectation of better days with employment and income
directly related to educational performance. Students believe that this would be a chance to
enter the labor market, given that Lábrea has no perspective for the young. In this context, the
municipal secretaries highlight the potential development of young people will give for
implementation of alternatives to be created for the generation of employment and income.
KEYWORDS: Keywords. Citizenship, Education, Opportunity
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo de analisar a eficácia do Projeto Estágio Legal junto aos
Estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Balbina Mestrinho, selecionados
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para participar de Estágio remunerado no serviço público de Lábrea, Estado do Amazonas,
através do desempenho escolar obtido durante os noves anos do Ensino Fundamental.
Foram realizados estudos com a intenção de investigar a situação educacional no
município, abordando os anseios dos estudantes e a problemática social que o cerca;
identificar as dificuldades para o ingresso desse jovem no mercado de trabalho e as
dificuldades quanto à sua qualificação, além de apresentar o Projeto Estágio Legal como
forma de geração de emprego e renda, valorizando a Educação desses jovens, contribuindo
para a concretização da cidadania da juventude de Lábrea.
A relevância do estudo está pautada na necessidade de implementação de políticas
públicas direcionadas à juventude labrense; na importância do investimento em projetos que
versem sobre a geração de renda às famílias que, mesmo com dificuldades, optam por investir
na educação de seus filhos e na essencial parceria existente entre poder público e sociedade
através de redes de cooperação.
A intenção é verificar se o Projeto Estágio Legal é uma alternativa viável para a
inclusão do jovem estudante no mercado de trabalho, contribuindo para a qualificação de
mão-de-obra estudantil, levando excelência no atendimento ao cidadão, contribuindo para a
efetivação da cidadania, através da oferta de vagas de estágio no serviço público municipal.
A relação trabalho, renda e educação no contexto do município de lábrea
Lábrea é um município amazonense localizado às margens do Rio Purus, que tem o
labrense como gentílico e cuja história está intimamente ligada às missões da Igreja Católica
na região Amazônica.
O município de Lábrea foi criado pelo Governo Provincial em 14 de maio de 1881.
A unidade político-administrativa instalada em 07 de março de 1886 e a Vila de
Lábrea, sede do município, foi elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de
1894, conforme Lei Estadual nº 97. (SILVA, 2010, p. 158).

Antonio Rodrigues Pereira Labre, coronel maranhense, idealizou a cidade na localidade
Terra Firme do Amaciary, com o intuito principal de economicamente poder explorar o Rio
Ituxi, um dos afluentes do Rio Purus. Tempos depois é que se instalou a cidade no local atual.
A fundação de Lábrea foi resultado direto da exploração da seringueira, visando a
extração do látex e posterior fabricação da borracha, uma vez que era no Rio Purus –
especificamente na região do município de Lábrea – onde se concentrava a maior parte das
Seringueiras (Hevea Brasiliensis).
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Conforme Aleixo (2011, p. 15) “o município tem nos rios a força de sua economia, por
meio da produção agroextrativista, da pesca e da agricultura de pequena escala. Na porção sul
do município se destaca a pecuária”.
Tendo uma população de 37.701 habitantes, segundo dados do IBGE, (2010), dos quais
13.494 (36%), estão na zona rural e 24.207 (64%), na zona urbana, distribuídos numa área de
68.234 km², é necessário exclusivamente investimentos na área de Educação para qualificar o
cidadão labrense, visando perspectivas futuras satisfatórias e melhorar o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal – o chamado IDH-M, atualmente em 0,598, segundo o
PNUD, 2000, numa escala que vai de 0 a 1.
A Educação merece os melhores investimentos tendo em vista que
[Ela] tem conexões fundamentais com a idéia de emancipação humana, embora
esteja em constante risco de ser capturada por outros interesses. Numa sociedade
desfigurada pela explosão classista [...] a única educação digna do nome é aquela
que forme pessoas capazes de tornar parte de sua própria libertação (CONNEL,
1995, p. 208).

Vale lembrar que a educação é uma das alternativas viáveis para o enfrentamento da
pobreza, que é uma realidade em Lábrea, tendo em vista que, segundo dados do IBGE (2010),
2199 pessoas (quase 6% da população) sobre (vive) com ¼ de salário-mínimo e não apenas
como forma de prosseguimentos dos estudos, mas especialmente
Tomamos a educação como processo de formação da competência humana histórica.
Entendemos por competência a condição de não apenas fazer, mas de saber fazer e,
sobretudo refazer permanentemente nossa relação com a sociedade e a natureza,
usando como instrumentalização crucial, o conhecimento inovador. Mais que fazer
oportunidade trata-se de fazer-se oportunidade. (DEMO, 1995, p. 13)

Além da histórica dívida educacional, Lábrea ainda não conseguiu satisfatoriamente
atrair a atenção de investidores ou de estudos direcionados à sua verdadeira vocação
econômica, tendo no serviço público municipal, a maior gleba de oportunidades e uma das
poucas fontes de empregabilidade e renda.
Como criar oportunidades de trabalho, melhorando a renda da população, se Lábrea
possui 9,8% de analfabetos (só na idade de 15 a 24 anos)?
Contextualização do projeto
O Projeto Estágio Legal tem o objetivo de – como forma de contribuir para o sucesso
efetivo do tripé Trabalho x Renda x Educação – disponibilizar trinta (30) vagas de estágio
remunerado para estudantes devidamente matriculados na 1ª série do Ensino Médio da Escola
Estadual Professora Balbina Mestrinho, na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas.
A seleção dos estudantes será feita através da média das notas obtidas pelos alunos
durante os nove (9) anos do ensino fundamental, a partir das atas oficiais da secretaria escolar,
Artigos

Ciências Humanas

14327

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

geradas pelo Sistema de Gestão Escolar do Estado do Amazonas, o SIGEAM, oportunidade
na qual serão classificadas as trinta (30) maiores médias em ordem decrescente, cujos
respectivos estudantes admitidos como Estagiários no projeto.
Os admitidos realizarão trabalhos de cunho administrativo tais como: recepção,
atendimento ao cidadão, protocolo, rotinas de escritório, atendimentos telefônicos, digitação
de documentos e atividades correlatas, observadas a legislação vigente: Estatuto da Criança e
do Adolescente – Lei 8069/1990; Projeto de Lei do Estatuto da Juventude – PL nº 4529/2004;
Lei Federal do Estágio – Lei 11788/2008; Instruções Normativas e demais instrumentos legais
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Serão cumpridas quatro (4) horas diárias de estágio, com zelo e diligência, nas
secretarias municipais e demais órgãos da administração pública municipal, pelo que cada
estagiário perceberá mensalmente a título de bolsa-auxílio R$ 520,00 (quinhentos e vinte
reais), acrescidos de R$ 10,00 (dez reais) de auxílio-transporte por dia estagiado,
implementando-se ainda valores referentes a apólices de seguro e demais benesses
estabelecidos pela legislação vigente.
Cada estagiário e seu responsável terão conhecimento e assinarão (com duas
testemunhas) o chamado Termo de Compromisso de Estágio (TCE), constando as exigências
e normas do projeto, observado o período de vigência é de um (1) ano a contar da data de
assinatura do TCE, sem prorrogação e podendo ser rescindido em caso de transferência ou
desistência escolar, bem como com a comprovação de atitudes inidôneas durante a execução
das tarefas.
A dotação orçamentária para o custeio do projeto será advinda do Fundo Municipal da
Assistência Social e da Secretaria Municipal de Administração, com rubrica a ser estabelecida
em lei. A Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pela coordenação do
projeto em consonância com o Conselho Municipal de Educação, cujas atribuições principais
serão: quanto à seleção dos estudantes (parceria com a escola); treinamento específico das
atividades administrativas (parcerias com o IFAM – campus Lábrea, CETAM e UEA);
acompanhamento escolar (direção e professores); visitas de acompanhamento durante o
estágio (nas instituições); encontros de formação e avaliação; elaboração de relatórios;
prestação de contas etc.
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MATERIAL E MÉTODOS
Ao abordar os procedimentos metodológicos utilizados para a análise e coleta dos dados
referentes à temática em estudo, analisando a eficácia do Projeto Estágio Legal com os
estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Balbina Mestrinho, é
imprescindível mencionar que este trabalho trata-se de um estudo ex ante, ou seja, é baseado
em prognóstico, para posteriores comparações ex post.
Por se tratar de uma proposta a ser implementada, buscou-se discutir a importância do
projeto como contribuição do estudante do Ensino Médio na Escola, valorizando a Educação
e oportunizando uma melhor qualificação desse Estudante por meio de sua colocação no
mercado de trabalho.
Toda essa análise passou pela investigação da situação educacional do Ensino Médio,
abordando o anseio desses jovens, as dificuldades para a inserção no mercado de trabalho e a
opinião pessoal sobre a implementação de um projeto de estágio no serviço público municipal
– o Projeto Estágio Legal.
Os dados foram levantados por meio de entrevistas e questionários aplicáveis aos alunos
do Ensino Médio (1º ano), a 10 professores e ao gestor da Escola Estadual Professora Balbina
Mestrinho da Rede Estadual de Ensino - que ministra o Ensino Médio na modalidade Regular
- e a todos os Secretários Municipais, haja vista que precisa-se conhecer a opinião daqueles
que receberão os alunos selecionados para estágio.
A etapa qualitativa da pesquisa utilizou de entrevista semi-estruturada, pois através
desta conhecemos as características principais dos fenômenos investigados e os diferentes
âmbitos em que se está inserido:
[…] Ela trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por
pensar sobre o que é e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida
e compartilhada com seus semelhantes. (MINAYO, 2007, p. 21)

A pesquisa foi na Escola Estadual Professora Balbina Mestrinho, situada à Rua Luiz
Falcão, Barra Limpa, na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas. A Escola possui 565 alunos
matriculados na 1ª série do Ensino Médio, distribuidos em 18 turmas, nos três turnos.
A amostragem – que consiste em selecionar parte de uma determinada população a ser
investigada, para daí obter informações importantes e estimar dados a respeito da temática em
questão – selecionou uma turma de alunos de cada turno, dois professores que trabalham com
as turmas e o gestor da Escola, além de visitar e entrevistar os secretários municipais da
gestão 2012-2016, a fim de que colaborassem para o discernimento da pesquisa.
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Foi feito o levantamento de dados e das pessoas envolvidas para que dessa forma
obtivéssemos amostras concretas pra o entendimento e informações estas que seriam os
principais instrumentos da pesquisa.
Dentro dos procedimentos de coleta de dados foram utilizados métodos de observação,
questionários e entrevistas semiestruturadas com os envolvidos na problemática. Delimitou-se
o estudo investigado de acordo com a realidade dos alunos, partiu-se para a investigação de
campo a fim de obter respostas quanto à problemática e análise de resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1: Gráfico sobre a motivação para os estudos

Quando questionados sobre a motivação para os estudos, dos 100 alunos entrevistados,
citaram especificamente: ajudar a família (36%), não depender financeiramente dos pais
(16%) e seguir carreira profissional de sucesso (48%). A carreira profissional é ainda a
principal motivação, porém, o auxílio à manutenção da família também é muito levada em
consideração.

Figura 2: Gráfico sobre os motivos para a desistência escolar

Quando questionados sobre os principais motivos que levam à desistência escolar, os
resultados mostram que 'ter que trabalhar' (82%) é o principal argumento para a desistência
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escolar no Ensino Médio, o que é amplamente entendível, uma vez que os alunos precisam
colaborar para o sustento da família e acabam, na maioria dos casos, abandonando a escola
para buscar trabalho em cidades circunvizinhas ou mesmo para ocupar cargos temporários ou
outros pequenos serviços.

Figura 3: Gráfico da opinião quanto ao Projeto Estágio Legal

Quanto à aprovação do Projeto Estágio Legal, 86% dos alunos são favoráveis à criação
desse projeto de Estágio, pois contribuiria para a motivação aos estudos, buscando a saudável
concorrência pelas melhores desempenhos. Já 12% são favoráveis, porém, concluindo que o
Estágio Legal reduziria o índice de evasão escolar, mantendo os alunos na escola e 2% dos
alunos acreditam que o Projeto não daria certo porque não há vontade política para realizá-lo.
Para o gestor da Escola, a implementação do projeto tem importância fundamental –
enaltece que alternativas precisam ser criadas para manter os jovens na escola e uma
oportunidade de estágio contribui de forma significativa, uma vez que o jovem não precisará
se afastar da escola para trabalhar, por exemplo.

Figura 4: Gráfico da opinião dos professores quanto à desistência dos alunos
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Na visão dos professores entrevistados, a falta de oportunidade na cidade é o principal
problema enfrentado pelos estudantes do Ensino Médio (80%). E para 10% dos professores, a
falta de interesse do próprio aluno, bem como a sua pouca preparação contribuem para que a
Escola não seja tão importante para os alunos.

Figura 5: Gráfico com a perspectiva dos professores com a aprovação do projeto

O Projeto Estágio Legal na visão desses professores, seria uma importante
implementação tendo em vista que capacitaria os estudantes para o mercado de trabalho
(60%), e contribuiria para a geração de emprego e renda (30%), mantendo os alunos na
escola, disponibilizando uma renda (bolsa-auxílio mensal de R$ 520,00 + auxílio-transporte),
além de melhorar o atendimento ao cidadão nessas secretarias municipais. Os 10% restantes
acreditam que o principal benefício do projeto seria trazer de volta à escola alunos desistentes,
empolgados pela possibilidade de conseguirem o estágio.
Diante do exposto, é possível compreender que a realização do projeto conta com o
apoio da classe política local, o que é um avanço, haja vista, a carência de políticas públicas à
juventude; que possibilitará renda mensal aos estudantes, melhorando a vida das famílias e os
índices do município; que contribuirá de forma significativa para a qualificação desses jovens,
seja na atuação direta nas instituições com atendimento ao público, seja nas formações e
treinamentos ofertados pela coordenação; que motivará outros estudantes a investirem na
carreira, visando oportunidades afins e os estagiários, quanto ao prosseguimento nos estudos e
na carreira, portanto, o Estágio Legal é uma forma de consolidar a educação como alternativa
para uma vida digna aos estudantes de Lábrea/AM.

Artigos

Ciências Humanas

14332

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

CONCLUSÕES
Ao observar a pesquisa realizada e os resultados apresentados consideramos que a
situação educacional do município de Lábrea anseia cuidados; que os jovens estudantes do
Ensino Médio necessitam de uma motivação maior para permanecerem na Escola; que
alternativas precisam ser criadas para que a Escola possa se tornar um lugar mais prazeroso e
de oportunidades.
A falta de experiência profissional do jovem para atuar em determinados setores,
somada à ausência da Iniciativa Privada no município, sendo representada apenas por alguns
comércios, cooperativas de pequenos produtores e o “engessamento” do serviço público
municipal contribuem para a falta de emprego e renda.
O estudo conclui que se faz necessária a execução de políticas públicas voltadas para a
juventude e analisando a eficácia do Projeto Estágio Legal – voltado para a colocação de
estudantes do ensino médio no mercado de trabalho (secretarias e órgãos municipais) – é uma
alternativa possível e financeiramente viável para o município de Lábrea.
Espera-se com isso que a Educação seja levada a sério; que os jovens possam se
qualificar para o mercado de trabalho; que o serviço público possa oportunizar mão-de-obra
qualificada; com atendimento de excelência ao cidadão e que o poder público (executivo e
legislativo municipais), a partir desta pesquisa, possa implementar estratégias para colocar em
prática o Projeto Estágio Legal; que estudos ex post possam ser implementados para sua
adequação e que futuros estudos e pesquisas correlatos sejam devidamente viabilizados.
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RESUMO: : O regime ditatorial é uma forma de poder unipessoal em que um determinado
indivíduo/grupo atinge o governo e passa a gerir o estado de poder segundo sua própria visão.
O livro 1984 de George Orwell retrata tal problemática política. A sociedade vigente na obra
vive sob um regime totalitário, em que não há autonomia no livre pensar, todos os atos e
pensamentos são rigorosamente controlados pelo governo, através das teletelas, que estão por
toda a parte, na figura do "Grande Irmão" que é caracterizado como o "ser superior" desta
sociedade totalitária. Governando o estado com o lema do partido, que diz: Guerra é Paz,
Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força. Dito isto a análise em questão fez um estudo
acerca do livro 1984 de George Orwell, objetivando evidenciar as características ditatórias
presentes na obra, observar as diferentes perspectivas sobre a definiçãode ditadura nela
presentes, como também desvelar as semelhanças com modelos ditatórios existentes outrora
na história das sociedades.
Palavras–chave: alienação, regimes políticos, sociedade

WHAT BOOK “1984” GEORGE ORWELL HAS THE TEACH ABOUT
DICTATORSHIPS?
ABSTRACT: The dictatorship is a form of sole power in which an individual / group reaches
the government and starts to manage the state power according to their own vision. The book
George Orwell's 1984 is such a problematic policy. The society portrayed in the work lives
under a totalitarian regime, where there is no autonomy in free thinking, all acts and thoughts
are strictly controlled by the government, through telescreens, which are everywhere, in the
figure of "Big Brother" that is characterized as the "higher being" this totalitarian society.
Ruling the state with the motto of the party, which says. War is Peace, Freedom is Slavery,
Ignorance is Strength said the analysis in question sought to make a study of the book George
Orwell's 1984, aiming to highlight the dictatorship features present in the work observe the
different perspectives on the definition of dictatorship present in it, but also reveal the
similarities to existing models dictatorship once in the history of societies.
KEYWORDS: alienation, political regimes, society
INTRODUÇÃO
Um governo ditatorial se caracteriza principalmente pela presença de um poder
autocrático, centralizado em um único indivíduo e/ou grupo, que busca continuamente a
idealização dos seus próprios interesses ou do partido, opondo-se aos interesses da sociedade,
visando apenas o próprio "bem-estar". A figura governante – caracterizada pelo ditador –
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representa a mais alta autoridade, estando no topo da hierarquia. Numa sociedade ditatorial,
os indivíduos são constrangidos a estar a favor do governo e seguir todas as suas regras
enquanto ele reprime e/ou elimina todas as vozes contrarias aos interesses do ditador.
O sistema de ideias e valores sobre uma suposta democracia que a ditadura procura
elaborar está estritamente vinculado às suas estratégias de ação nas diversas esferas, ou seja,
econômica, política e psicossocial (Cf. SODRÉ, 1897, p.67).

Nota-se que desde os

primórdios da historia das sociedades, regimes ditatórios estão presentes. E similar a todos, os
meios de comunicação torna-se uma arma eficaz no processo de dominação das classes.
Lazarfeld(1997) diz que, o poder da propaganda promovida por eles é reconhecidamente
importante e eficiente. Sendo este um artifício de manipulação das massas que atinge o maior
numero de indivíduos. No livro 1984, é perceptível a utilização deste meio para a dominação
das classes, que busca introduzir-se à realidade do ser social, através dos meios de
comunicação, sendo esta uma forma de manipulação psicossocial do indivíduo, que busca
passar uma ideologia absolutista e dominante a sociedade, sendo esta, característica de
regimes ditatórios. O ditador, tem como parâmetro geral de atuação, o desenvolvimento
ideológico das massas a seu bel-prazer. O governo ditador necessita inicialmente, segundo sua
justificativa, “motivar a vontade coletiva” utilizando assim, os meios de comunicação (Cf.
COSTA, 1970, p. 3) Nota-se desta forma a manipulação ideológica por parte dos meios de
comunicação e dos grupos que possuem o poder de Estado.
Desta forma o trabalho em questão tem como principal intuito analisar a obra 1984 de
George Orwell, que trás consigo um grande cunho politico-ideológico, almejando desta forma
evidenciar o que essa obra tem a nos dizer sobre modelos totalitários/ditatoriais, como
também evidenciar as semelhanças com modelos ditatoriais outrora existentes na historia das
sociedades. Dito isto, o presente artigo se justifica como um meio de proporcionar uma
avaliação critica e obter um conhecimento de formas de governo ditatoriais e
consequentemente obter uma percepção do sistema político vigente. A obra de George Orwell
torna-se de grande importância na atual sociedade, tendo em vista que esta distopia pode ser
de grande importância no que se trata desenvolvimento de opiniões ideo-politicas.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo assume uma tipologia teórica fundamentada em investigações
bibliográficas, especialmente junto,a distopia de George Orwell, intitulada 1984. Sendo este
um livro que busca expor a visão do autor, não declaradamente, quanto à sociedade em que
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viveu. Como bibliografia de apoio, o livro de REZENDE (2013) foi utilizado como obra
secundaria para o desenvolvimento do estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O romance de George Orwell, 1984, se passa numa sociedade distópica, em que
absolutamente todos os movimentos são monitorados pelo governo. Após uma guerra em
escala mundial, as nações foram dizimadas e o mundo foi dividido em três grandes estados
totalitários. O cenário vivido por Winston Smith (personagem principal da obra) é a cidade de
Londres, no fictício estado da Oceânica. É um lugar sombrio e opressor, que tem como o líder
a figura do Grande Irmão. Em todos os locais está presente a figura deste líder que insiste é
observá-los a partir de teletelas que, anuncia que “O Grande Irmão Zela por Ti” (ORWELL,
2004, p.5). Sendo uma sociedade dividida em três grandes escalas, os integrantes do partido,
do partido externo e os "proles" estes, que são caracterizados por estarem a margem da
sociedade, sendo os menos dotada de instrução, que não apresentam utilidade ao governo, no
entanto correspondem a maior parte da população.
Winston Smith, membro do partido externo, funcionário do ministério da verdade, tem
como função modificar os registros históricos e as informações, moldando-as aos interesses
do estado, as noticias e os dados são antigos e enviado pra ele, pra que sejam falsificados,
tornando-se assim uma "verdade" que favoreça os interesses do Grande Irmão. Fazendo uma
analogia deste fato com um modelo totalitário nazista, vemos um exemplo. Segundo o
discurso de Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha Nazista "uma mentira repetida
mil vezes torna-se verdade". Características muito semelhantes que evidenciam a presença de
um modelo ditatório.
As teletelas evidenciadas na obra é o meio pelo qual o governo controla a sociedade.
Nesta realidade há teletelas por todo lado, que controlam cada passo dos cidadãos, que
buscam observar se seus comportamentos estão de acordo com o exigido pelo governo,
correndo o risco de serem pegos pela polícia do pensamento, por cometer “crimedeia” caso
estejam em desacordo. Como também é o meio pelo qual, aquela sociedade era disposta a
manipulação psicossocial através das programações partidárias que evidenciavam o quanto
aquela sociedade era "feliz" por viver naquela época.
Segundo Orwell na sua obra 1984:
Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo
tinha mais alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento - que viviam
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mais, trabalhavam menos, eram mais altos, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes,
mais inteligentes, mais bem educados que o povo de cinquenta anos atrás. (2004, p
55)

Novamente percebe-se características ditatoriais. O ditador necessita mostrar à
sociedade o quanto os indivíduos ali viventes, são “sortudos” por tê-lo. Isso é perceptível no
discurso de Hitler que proclamava a superioridade biológica da raça ariana. Para ele, o povo
alemão era a raça dominante enquanto todo o resto, raças inferiores, entre eles, judeus,
escravos, negros, homossexuais, doentes terminais etc. A ideologia nazista passou a
influenciar o modo de pensar de uma grande massa da sociedade e passou a ganhar muitos
seguidores que acreditavam e seguiam a seu grande líder, Hitler. Da mesma forma ocorre no
romance de Orwell; o Grande Irmão influencia diretamente na ideologia das massas,
evidenciando sempre, o quanto bem ele faz ao seu povo, mostrando na programação os
avanços de vida desde sua chegada, os dois minutos do ódio diários, que visava implantar nos
espectadores o ódio por outros estados estrangeiros e engrandecer a figura e os feitos do
Grande Irmão. Utilizando-se principalmente dos meios de comunicação para disseminar o
ódio pelos seus inimigos e o amor pelo partido.
Segundo Orwell na sua obra 1984:
O poder não é um meio, é um fim em si mesmo. Não se estabelece uma ditadura
com o fito de salvaguardar uma revolução; faz-se a revolução para estabelecer a
ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a
tortura. O objetivo do poder é o poder. (2004,p. 186).

A ideologia oficial do partido detém inúmeras contradições, rejeitam princípios
defendidos pelos socialistas, no entanto, os realiza em nome do socialismo; Busca dizimar
toda forma de afeto e solidariedade familiar. Até mesmo os quatros ministérios que o
compõem ostentam certa imprudência em suas denominações. O ministério da paz que ocupase com a guerra; o ministério da verdade que ocupa-se com a mentira; o ministério da fartura
que ocupa-se com a fome e o ministério do amor que ocupa-se com a tortura. Tal dualidade
nas palavras dão características fortes ao partido, que introduziu a seu cotidiano a Novílingua.
Esta que reduz e atribui significados absolutos as palavras sem margem interpretações
equivocas que possam vir a contradizer o partido. A palavra mais característica deste novo
vocábulo é o “duplipensar” sendo esta caracterizada como o segredo do partido. A mística
contraditória do poder depende do duplipensar que significa que, qualquer coisa pode ser
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capaz de possuir uma interpretação contraditória - caso seja desejo do partido - todos devem
aceita-la naturalmente sem direito de questionar, apenas aceitar. Nota-se a imposição do
partido, que interfere no modo de pensar da população. As estratégias utilizadas são muito
comuns a modelos ditatoriais. A população só terá acesso ás informações que convém ao
partido. Exemplificando para realidade vemos a ditadura no Brasil em 1964 onde os militares
faziam-se presentes na sala de aula, para controlar tudo o que era dito, tendo assim um
controle das informações passadas e observando se algo vai contra o permitido pelo regime
ditador. A censura e a privação dos diretos de conhecimento político, também são violências
que são necessárias que sejam discutidas em sala de aula. No entanto não é isso que ocorre
nos modelos ditatórios. O partido buscar controlar até os pensamentos, evitando assim uma
possível revolta. Na obra 1984, Orwell diz:
As massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por
serem oprimidas. Com efeito, se não lhes permitir ter padrões de comparação, nem
ao menos se darão conta de que são oprimidas (2004,p. 151).

Tal citação evidencia o motivo pelo qual o poder se beneficia da ignorância das
massas, quanto menos souberem, pra eles melhor. Evitarão desta forma, possíveis revoltas.
No entanto as ditaduras tem modelos bem particulares de lidar com rebeliões. Na distopia,
Winston Smith se revolta conta o Grande Irmão e suas imposições, juntamente com Julia,
uma mulher, membro do partido que se apaixonou por Winston, este que jurou nunca trai-la
ou abandoná-la, a amava acima de tudo. Porém o amor era proibido, o único a ser amado e
adorado era o Grande Irmão. Certos de que farão parte do inicio de uma revolta, Winston
procura O’Brien, que é membro do partido e este que hipoteticamente os ajudariam, arma
uma emboscada juntamente com a policia do pensamento para prendê-los por crimideia.
Pegos, logo são submetidos a inúmeras torturas, que o governo diz que são três estágios de
cura, sendo estes: aprender, compreender e aceitar. Passam-se inúmeros dias submetidos a
máquinas de tortura e lavagem cerebral.

Após varias seções de tortura Winston Smith

enfim, sede ao partido e decide aceitar as regras impostas. No entanto a tortura psicológica
continua quando Winston é levado à sala 101 onde fora forçado a enfrentar o seu maior medo
que foi descoberto pelo partido, ratos. Diante do terror vivido ele renega seu amor por Julia e
pede para poupá-lo e que fizessem isso com ela. Aceitando assim que só existe amor e
lealdade pelo partido e ao Grande Irmão. Por fim Winston vê na teletela a noticia de que a
Oceânia continuara a dominar mais territórios, ele olha para o cartaz imenso a sua frente vê a
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figura do grande irmão com a legenda “O Grande Irmão Zela por Ti” e tem certeza que esta
vivo, enfim adaptado a sua realidade e amando apenas aquele que merece ser amado, o
Grande Irmão.
Nota-se que torturas são atos que prevalecem em modelos ditatoriais, as pessoas que
vão contra o que é imposto pelo poder são submetidas aos mais diversos tipos de tortura
sendo estas físicas, psicológicas. Segundo Rezende:
[...] além da tortura, da repressão, os atos institucionais e constitucionais, das
medidas no campo político e no campo econômico tem-se, a denominada estratégia
psicossocial, a qual era, juntamente com as demais estratégias, reveladora dos traços
constituintes da ditadura vigente no país(2013, p. 200).

No fim do livro Winston Smith alega amor ao partido e ao Grande Irmão e é
reintegrado a um corpo social. Numa sociedade ditatorial, apenas os favoráveis ao governo
são dispostos à coletividade, como parte de uma massa seguidora do “grande ser superior”.
Nota-se no livro 1984 de George Orwell, grandes semelhanças com ditaduras existentes
outrora na historia.
CONCLUSÕES
O livro 1984 de George Orwell tem como principal intuito fazer uma alusão, não
declarada, acerca do regime vivido na época em que o autor coabitava, como também
estabelecer uma ideia de como seria a sociedade a cerca de quarenta anos após escrita do livro
No entanto é perceptível inúmeras semelhanças com a sociedade atual, como artifícios
manipuladores da verdade, principalmente por parte da mídia, alteração e certa distorção das
informações passadas. As classes mais pobres, como a mais menosprezada, dentre tantas
outras características presentes na obra que coexistem é nossa realidade. A obra apresenta um
grande cunho politico-ideológico, e aponta inúmeras características como regimes ditatoriais
outrora existentes. Atualmente na sociedade vigente não se vive ditaduras, no entanto, é
necessário enxergar o passado para compreender o presente e o futuro, no qual a obra se
atualiza a cada dia.
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grandes feitos na formação acadêmica de seus alunos, oferecendo grandes oportunidades de
crescimento acadêmico e profissional.
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RESUMO: Existentes em todos os estados brasileiros, os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, atendem a uma grande quantidade de pessoas, intervindo em suas
vidas. Foi justamente para levantar o que alguns estudantes pensam sobre a participação
destas instituições em suas vidas, que essa pesquisa se desenvolveu. Pesquisa de caráter
qualitativo, ainda bastante introdutória, realizada através da aplicação de questionário via web
para dez estudantes de Institutos de diversas localidades do país.
Palavras–chave: institutos federais de educação, rede federal de educação; educação técnicaprofissionalizante.

WHAT SOME STUDENTS THINK ABOUT THE PAPER OF FEDERAL
INSTITUTES IN THEIR LIFES
ABSTRACT: There are, in all Brazilian states, the Federal Institutes of Education, Science
and Technology, which integrate a lot of people, intervening in their lives. It was to raise what
some students think about the participation of these institutions in their lives, this research has
developed. It is a qualitative research, still very introductory, performed by questionnaire via
the web for ten students of institutes around the country.
KEYWORDS: federal institutes of education, federal chain of education; technicalprofessional education.
INTRODUÇÃO
As escolas técnicas surgem no Brasil como uma política educacional que visa aplicar o
ensino convencional integrado a matrizes de conhecimentos técnicos-científicos, aliando a
educação básica com a formação técnica-profissionalizante, formando pessoas capacitadas
para os desafios da vida cotidiana e do mercado de trabalho.
No que diz respeito aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sua
atuação se dá em vários níveis educacionais, no básico, com os chamados cursos integrados,
unindo educação média e ensino técnico-profissionalizante; no puramente técnico, com os
chamados cursos subsequentes, para aqueles que já concluíram o ensino médio; e, no
superior, com cursos tecnológicos, de bacharelado e de licenciatura, tanto no modelo
presencial, como na educação a distância, além de cursos de qualificação e especialização
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com pós-graduações em lato e strictosensu, atendendo a uma ampla quantidade de pessoas
em todo o país, com cursos em diversas áreas do conhecimento.
São 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que perfaziam já em
2011 uma quantia de mais de 300 campi em todo o país (PACHECO, 2011), o que está bem
maior hoje, que integram a chamada Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, que contém 644 unidades de ensino distribuídos pelos estados brasileiros,
atendendo a quase 600 municípios, somando aos Institutos Federais, Centros Federais de
Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II.
Entre 1909 e 2002 eram 140 unidades de ensino que compunham essa Rede no Brasil,
que teve seu maior crescimento, bem recentemente, a partir construção de mais 500 novas
unidades, resultantes das ações do plano de expansão da educação profissional, entre os anos
de 2003 a 2016.

Figura 2:Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Em
unidades. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso
em: 05 de set. 2016.

As formações técnicas ofertadas nos Institutos Federais são propostas considerando a
realidade de cada lugar no qual a instituição está inserida, visando inclusive o seu
desenvolvimento local e regional, pretendendo ser um veículo de promoção efetiva de
cidadania (PACHECO, 2011).É dentro desse contexto que atende uma enorme demanda de
jovens em diversos municípios brasileiros, ao mesmo tempo em que é proposto um ensino de
qualidade, é também ofertado cursos que possuem um caráter técnico-profissionalizante, ou
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superior, formatado a partir de um olhar sensível por sobre as necessidades decorrentes da
região na qual está inserido, visando preparar para vida e o mercado de trabalho.
O presente trabalho de pesquisa foi motivado justamente por pensarem os seus autores inseridos no contexto de um Instituto Federal alagoano, situado no Sertão do estado, no campi
de Santana do Ipanema - três deles discentes e um docente, que realmente estas instituições
possuem um grande potencial de transformação para a vida daqueles que são atendidos pela
sua larga oferta de serviços educacionais. Assim, com o intuito de saber um pouco do que
pensam outros jovens estudantes de Institutos Federais brasileiros acerca da instituição que
integram, buscou-se elaborar um breve e introdutório questionário com algumas perguntas
que pudessem fazê-los começar a pensar melhor sobre toda essa realidade e assim mais
efetivamente poder elaborar uma compreensão até científica sobre ela.
Como se pode perceber, este é um trabalho bastante introdutório e que se fez buscando
deslindar caminhos para uma futura e mais substancial investigação sobre o “impacto” de
Institutos Federais na vida dos seus estudantes. Especificamente, o seu objetivo foi levantar o
que pensam alguns jovens estudantes de Institutos Federais sobre tais instituições de ensino,
no que diz respeito a visão que possuem sobre a possibilidade de e contribuição efetiva delas
para as suas vidas e quais as suas perspectivas em relação ao Instituto.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa possui um caráter eminentemente qualitativo, estando voltada para,
ainda de forma bem introdutória e bastante exploratória, levantar o que pensam alguns
estudantes de Institutos Federais de Educação brasileiros sobre as suas instituições no que diz
respeito a possibilidade de e contribuição efetiva delas para as suas vidas e quais as suas
perspectivas em relação ao Instituto.
Para

tanto,

elaborou-se

um

questionário

on-line

(disponível

em

<http://goo.gl/forms/VoKAFrRc4uocWrwx1>), com sete quesitos, enviado para dez
respondentes, os quais foram escolhidos sem nenhum critério muito específico, apenas pelo
fato de estudarem em outros campus que não o dos pesquisadores. Três desses respondentes
são de campus alagoanos e os demais de campus de outras localidades do Brasil. Os
pesquisadores chegaram a esses contatos por terem tido a oportunidade de viajar para evento
em Brasília que reuniu estudantes de Institutos Federais de todo o Brasil e lá terem podido
conhecer alguns desses e guardar seus contatos.
As questões foram propriamente:
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1) Por que optou por estudar em um Instituto Federal? Por que não qualquer outro “colégio”
(particular ou público)?
2) No âmbito social, o que o Instituto tem acrescentado de diferente em sua vida?
3) No seu campus, a quantidade de pessoas que não segue a área técnica é grande?
4) Você pretende seguir na área técnica na qual está cursando?
5) Quais são as matérias (técnicas ou não) que você mais gosta e por quê?
6) Qual a visão que você tinha do Instituto antes de ingressar nele? E após ingressar?
7) Você acredita que o Instituto tem condições de nos dar mais oportunidades e nos tornar
cidadãos melhores? Detalhe.
A partir das respostas, os pesquisadores puderam começar a melhor pensar sobre a
realidade a qual pretendem mais profundamente, a posteriori, investigar, aproveitando tal
atividade - aplicação de questionário-análise das respostas, como uma verdadeira ação de
aproximação desse que se apresenta para eles como um interessante campo de pesquisa.
Como foi dito mais a cima, este trabalho, constitui os primeiros passos em um universo a ser
explorado.
O presente estudo se faz voltado para a grande área temática da Educação, mas também
segue um caminho de produção do conhecimento marcadamente sociológico, pois além de se
fazer buscando apreender percepções, visões e formas de representação social, aponta também
para a efetiva repercussão de uma dada instituição, política, ação na vida de seres sociais.
A seguir, temosa apresentação de algumas das respostas obtidas através da pesquisa,
como também alguns apontamentos possíveis sobre elas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perguntando sobre, “Por que optou por estudar em um Instituto Federal? Por que não
qualquer outro “colégio” (particular ou público)?”, obtivemos a seguinte resposta: “O
Instituto Federal é bastante renomado na minha região. É visto como uma escola com bom
ensino e professores, mesmo sendo pública” (Respondente 1). Esta que se alinha com as
demais falas, o que evidencia uma visão inicialmente positiva em relação à educação
promovida nos Institutos Federais. Aparentemente, nas diversas localidades dos respondentes,
os Institutos são tidos como instituições educativas de excelência.
O que se reforça pelas colocações do respondente 7, quando diz que, “Além ser um
órgão Federal que já é uma porta de entrada para os outros como Faculdade, possui um ensino
de altíssima qualidade, profissionais competentes e já saímos com um curso técnico, podendo
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adentrar no mercado de trabalho”. Em algumas das respostar evidenciou-se a ideia de que
estudar em um Instituto Federal vem a ser uma grande oportunidade inclusive para pessoas de
mais baixa renda, como podemos perceber nas seguintes falas “Era a melhor escolha de
ensino devido a falta de renda dos meus pais” (respondente 2) e ainda (respondente 5),
Meus pais não tinha mais condições de me manter em um Colégio particular, mas
também não queriam me matricular em um Colégio estadual ou Municipal onde a
educação é muita fragilizada e de pouca qualidade. Então a solução foi o Instituto
Federal onde a educação é gratuita e de Boa qualidade, além de fazer um curso
técnico integrado.

Menos da metade dos entrevistados apontaram o curso técnico como motivo pelo
ingresso na instituição e com isso pode-se avaliar que; apesar do curso técnicoprofissionalizante, o motivo pelo qual o ensino federal é bastante requisitado é em muitos
aspectos a ideia que se tem sobre o seu padrão de qualidade para além das escolas de ensino
público estaduais e municipais.
Na Pergunta “Você acredita que o Instituto tem condições de nos dar mais
oportunidades e nos tornar cidadãos melhores? Detalhe”, também se obteve um conjunto de
respostas muito semelhantes, principalmente ao relatar as oportunidades oferecidas pelo
instituto. Falou-se inclusive de “as portas” que se abrem para os alunos assim que ingressam,
como afirma o respondente 5: “Entrei no IFAL esse ano e já foi aberta uma oportunidade para
mim em um projeto de pesquisa. O IF nos torna cidadãos melhores e seres humanos mais
críticos.” Tendo em vista tais oportunidades oferecidas temos em mente o diferencial causado
na vida desses alunos.
É evidente que para a formação de um aluno como ser humano ativo na sociedade, não
basta apenas a sala de aula, é necessário proporcionar ao estudante pesquisas, como falado
anteriormente, isso possibilita um grande diferencial, pois estudar e pesquisar faz com que a
mente se abra para novas visões de mundo, tornando-os de fato alunos-cidadãos mais críticos
e argumentativos.
Pode-se perceber uma confirmação desse plano de ensino quando o respondente 2,
ainda na mesma pergunta diz: “Pela minha experiência, acredito que sim. Posto que muitos
professores preocupam-se com a humanização do ensino, não simplesmente reproduzindo
teorias e práticas, mas ensinando-nos a buscar e inventar novos meios.” Quando os próprios
professores reconhecem a importância de uma extensão da sala de aula para as pesquisas e
afins, o aluno sente-se motivado e tende a crescer como estudante e pesquisador.
A partir disso, então, inicia-se um processo de independência e amadurecimento que vai
depender intrinsecamente do aluno, pois tento em vista tantas oportunidades é necessário um
bom aproveitamento das mesmas, como falado pelo respondente 10: “As oportunidades irão
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surgir para quem se esforça e para quem tem interesse.” Complementado pelo 9: “O instituto
é um lugar desafiador, que está sempre nos encorajando a sair da caixa.” Para quem se
permite pensar sobre novas visões e ciências, o sistema educacional dos Institutos Federais
tem um papel importantíssimo como incentivador para que seus alunos possam dar passos
cada vez maiores em suas caminhadas em busca do conhecimento.
Um aspecto ressaltado em nossa pesquisa foi às impressões, antes e depois, que os
alunos tinham em relação ao Instituto Federal, o que se captou a partir da pergunta “Qual a
visão que você tinha do Instituto antes de ingressar nele? E após ingressar?”, e, segundo a
maioria deles, a primeira visão do seu ensino e do próprio Instituto era um tanto estereotipada,
muitos citaram que antes do ingresso, viam o ensino federal como “puxado” e “monstruoso”,
e que após o ingresso, perceberam que demandava um esforço diferenciado, mas que com
alguma dedicação, facilmente superável.
Segundo o respondente 1 ele “via-o como uma escola ideal acessível a um esforço
razoável. Hoje, compreendo as limitações dos modelos de ensino e das logística educacionais
e da própria Instituição” e respondente 5 diz que “Era um sonho para mim estudar lá. Parecia
ser perfeito: gratuito, educação de qualidade, curso técnico e auxílios no estudo e financeiros.
Mas quando ingressei percebi que não é tanto um sonho assim, ainda há muito que melhorar
na fiscalização da frequência dos professores, as greves e uma certa falta de estrutura”. Falas
que revelam a necessidade de aperfeiçoamento da instituição.
Para compreender como essas mudanças influenciam de forma direta em suas relações
cotidianas, colocou-se a seguinte pergunta: “No âmbito social, o que Instituto tem
acrescentado de diferente em sua vida?” Obtiveram-se respostas semelhantes, no entanto, os
alunos abordaram pontos diferentes que valem a pena ser analisados.
Os respondentes 3 e 6 foram objetivos quando responderam, respectivamente: “Novas
oportunidades” “Amigos novos”. Sabendo o que as novas oportunidades causam aos alunos,
como foram citadas anteriormente, as novas amizades é um novo ponto a se analisar, pois foi
algo citado por mais de um aluno, porém, o respondente 10 foi mais preciso ao dizer: “A
relação com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu aumentou bastante.” O que já
revela um impacto importante para estes, pois ampliou sua rede de relações sociais.
A maioria dos estudantes entrevistados citou algo crucial para um bom desenvolvimento
humano: Relações interpessoais, afirmando que se tornaram pessoas mais comunicativas e
que a oportunidade de conviver com diferentes etnias mudou - como falado por um dos
alunos - “a forma de ver o mundo”. É possível perceber isso na fala do respondente 1: “Tem
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proporcionado-me a oportunidade de interagir com pessoas das mais diferentes esferas e
camadas sociais, além de promover uma possível ascensão social”
Outra respondente (4) ainda citou um ponto já discutido quando respondeu dizendo:
“Tudo. Minha forma de ver o mundo, minhas relações sociais. Está me tornando mais
madura.” O amadurecimento reflete de forma clara na vida dos alunos de Institutos Federais.
Amadurecimento esse que talvez fosse alcançado apenas na universidade, ponto citado por
um dos alunos (respondente 5) na pergunta anterior, dizendo: “Lá aprendemos a ser um pouco
mais independentes (é uma “mini faculdade”).”
Outra questão ainda abordada pelos entrevistados foi a melhoria na renda familiar. ,
pois visto a ótima qualidade de ensino, não só de matérias cotidianas, mas também na
quantidade de oportunidades oferecidas aos alunos, tornando-os de fato seres humanos
pensantes e capazes de responder por suas atitudes tento argumentos construídos através de
estudos, pesquisas, extensões e afins. Tudo levando em consideração a gratuidade, faz com
que escolham a escola técnica pública sem medo e arrependimentos futuros, enquanto a renda
familiar permanece estável.
Em suma, percebe-se que há um apontamento para o que foi abortado aqui, ainda que de
forma breve na citação de Pacheco (2011)
Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como compromisso de
transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de
modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da
experiência humana, proposta incompatível com a visão conservadora de sociedade.

Em nosso questionário também colocamos à disposição dos respondentes questões
relacionadas ao ensino técnico que é oferecido em todos os campus, o que pode ser tomada
como característica especifica de um Instituto Federal, visto que nas demais escolas – tanto
públicas ou particulares – no geral, não possuem tal atributo. Em respostas anteriores a essas é
observável que parte dos alunos citaram esse ensino técnico como um dos fatores da escolha
por um rede federal de ensino, possibilitando assim uma oportunidade de introduzir-se no
mercado de trabalho, como cita o respondente 7, ao apresentar a sua primeira resposta: “Além
ser um órgão Federal que já é uma porta de entrada para os outros como Faculdade, possui um
ensino de altíssima qualidade, profissionais competentes e já saímos com um curso técnico,
podendo adentrar no mercado de trabalho”.
Todavia, quando questionados se queriam seguir nessa área técnica na qual estavam
vinculados, apenas 50% dos respondentes afirmaram que queriam, 40% declaram que não
seguiriam e os outros 10% estavam indecisos, como pode ser visto na Figura 2. Esse
percentual intensifica-se quando 6 dos 10 entrevistados expõem que no campus em que
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estudam é grande o número de pessoas que não seguem a área técnica, como aponta a Figura
3. Verificamos a partir desses dados que, por parte dos alunos, um Instituto Federal é
procurado não unicamente pelo curso técnico, mas também pelo ideia de oferecer um
excelente ensino, juntamente com todos os complementos de assistências pedagógicas,
psicológicas e outros recursos que oferece.

Figura 2:Percentual das respostas da questão “Você pretende seguir na área técnica na
qual está cursando?

Figura 3:Percentual das respostas da questão “No seu campus, a quantidade de pessoas
que não seguem a área técnica é grande?

Entre os alunos que expressaram desinteresse em seguir a área técnica, 75% deles
citaram matérias relacionadas ao curso como uma de suas. Um exemplo é o Respondente 2
que indica Desenvolvimento web e Dispositivos Móveis como suas preferidas matérias. Outro
ponto interessante a se analisar são as matérias técnicas, que por não serem comuns nos
demais sistemas de educação podem ser atrativas e despertar interesse nos alunos, tanto pela
matéria quanto pelo curso técnico, já que em nossa pesquisa 8 dos 10 alunos citaram essas
matérias em suas respostas. Essa conclusão pode ser tirada a partir do que fala o Respondente
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8: “Banco de dados, algoritmos, essas matérias, apesar de querer seguir na área, saber o que
está por trás de um programa de computador, celular, é fascinante!”.
Logo, é perceptível que o ensino técnico oferecido por um Instituto Federal não é o
principal motivo pelo qual os alunos o procuram, mas indiretamente essa característica pode
contribuir bastante na formação de cada um, tanto por deixar uma pessoa de certa forma
pronta para o mercado de trabalho, como contribuindo para a ampliação das suas perspectivas
em relação à vida.
CONCLUSÕES
Como pudemos perceber, os Institutos Federais integram uma ampla política
educacional no país, atendendo a muitas pessoas com unidades distribuídas por todo o
território nacional. Muito embora a pesquisa revele que existe toda uma ideia positiva em
relação à educação e tudo mais que se oferece através dessas instituições, também pudemos
perceber que ainda há o que se melhorar. O presente estudo nos serviu como um primeiro
passo de uma bem maior caminhada acadêmica-educacional, a ser dada com o intuito de
possibilitar um maior conhecimento sobre tal instituição. Como um trabalho introdutório,
apresentou muitas fragilidades, mas sobremaneira foi estimulante para nós que começamos a
investir energias no estudo da temática em questão.
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RESUMO: Este artigo se propõe a analisar a concepção dos futuros professores de geografia

sobre sua formação inicial docente. Interessou conhecer, também, o que pensam sobre ser um
bom professor e o saberes docentes que serão desenvolvidos no decorrer da licenciatura. Para
esta análise, foi feito um levantamento bibliográfico e entrevistas com catorze discentes do
segundo período do curso de Licenciatura em Geografia, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE – Campus Recife, buscando obter suas
concepções sobre formação de professores. A partir dos resultados das entrevistas, vimos que
a concepção de formação de professor desconsidera o processo de aprendizagem e tem como
foco o saber enciclopédico do docente. Os estudantes acreditam que o curso contribui com o
ensino dos conteúdos geográficos, preparando-os para docência, no entanto desconsideram a
diversidade dos saberes docentes. Esperamos contribuir com a discussão da formação docente
que ultrapasse os limites do saber técnico. Novas pesquisas poderão ser realizadas a partir
desses resultados podendo ampliar as ideias das especificidades da função docente que, em
muito, ultrapassam o domínio dos conhecimentos específicos de sua área de atuação.
Palavras–chave: Saberes docentes. Bom professor e Ensino.

WHAT THE FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY THINK ABOUT
THEIR INITIAL PROFESSIONAL FORMATION AT IFPE
ABSTRACT: His article aims to analyze the conception of future geography teachers on
their initial teacher formation. Also investigated what they think about being a good teacher
and teaching knowledges that will be developed during the licentiate degree. For this analysis,
was made a literature review and fourteen students from second period of the Licentiate's
Degree in Geography from Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – IFPE – Campus Recife, were interviewed to get their opinions on teacher
formation. From the results of the interviews, was found that the conception of teacher
formation disregards the learning process and focuses on encyclopaedic knowledge of
teaching. The students believe that the course contributes to the teaching of the geographical
contents, preparing them for teaching, however disregards the diversity of teaching
knowledges. We hope to contribute to the discussion of teacher formation beyond the limits
of technical knowledge. New researches may be developed from these results, what can
enlarge the ideas of the specifics of the teaching function which far transcend the field of
expertise of its area.
KEYWORDS: Teaching knowledges. Good teacher and education
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho discorre sobre o que pensam os ingressantes do curso de
Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPE,
campus Recife, a respeito de sua formação profissional. Apresenta as primeiras discussões
que fazem parte do projeto de pesquisa intitulado O Processo de Reformulação do Curso de
Licenciatura em Geografia: Um estudo Sobre as Concepções de Formação de Professores e o
seu Impacto no Perfil Profissional dos Docentes Formados pelo IFPE.
O interesse por este tema surgiu da curiosidade em saber o que os futuros professores de
geografia pensam sobre a sua formação profissional inicial e sobre os saberes docentes que
serão desenvolvidos ao longo do curso, uma vez que estes saberes estão elencados no Projeto
Político do Curso – PPC.
Pensar na formação de professores dentro de um curso de licenciatura é antes de tudo,
buscar compreender as concepções identitárias do ser professor e consequentemente os
saberes necessários para o exercício de sua profissão.
Mesmo sabendo que os cursos de formação inicial não são as únicas fontes de saber
dos professores, surgiu o interesse em conhecer de que forma os futuros professores
concebem esta formação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – IFPE. Partimos do pressuposto de que é comum o ingressante dos cursos de
licenciatura não ter informações sobre a gama de conhecimentos envolvidos na sua formação
inicial. Diante disso tivemos o interesse de saber se o que pensam estes estudantes sobre a sua
formação inicial está em consonância com o PPC de licenciatura em geografia. Isto nos leva a
perguntar: De que forma o curso de Licenciatura em Geografia do IFPE, contribuirá para que
o licenciando seja um bom professor? Que saberes são necessários para ser um bom
professor?
O curso de Licenciatura em Geografia está estruturado a partir de um documento
norteador, que é o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Para Veiga (2004, p.17): “Não existe
um projeto de curso isolado. Ele é parte de um projeto institucional, que é parte de uma
universidade, que é parte de um sistema de educação, que é parte de um projeto de
sociedade”. Sendo assim, as concepções basilares do referido projeto, encontram respaldo no
Projeto Político Pedagógico do IFPE ( PPP).
Entende-se que o PPC serve como um conjunto de alternativas, para registrar o perfil
desejado do egresso, para definir um percurso, um rumo e caminhos que o coletivo do curso
quer construir. Veiga (2004, p. 16), diz o seguinte sobre o assunto:
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[...] instrumento de ação política [que] deve estar sintonizado com uma nova
visão de mundo, expressa no paradigma emergente de ciência e de educação, a fim
de garantir uma formação global e crítica para os envolvidos nesse processo, como
forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação profissional e o
pleno desenvolvimento pessoal.

De acordo com o PPC, o curso de Licenciatura em Geografia do IFPE tem como
objetivo geral:
Formar professores para a Educação Básica, em todas as suas modalidades,
com vistas a produzir conhecimento geográfico crítico e reflexivo numa perspectiva
da indissociabilidade da tríade ensino-pesquisa-extensão, promovendo a
incorporação, na prática educativa desses profissionais, de abordagens e posturas
ético-políticas compatíveis com a justiça social, com uma educação humanista e
com uma formação para a cidadania ativa. (IFPE, 2014).

O PPC do curso de licenciatura em geografia, faz referência aos saberes docentes que os
futuros docentes desenvolverão ao longo de sua formação no IFPE .
Os estudos sobre os saberes docentes foram iniciados na década de 1980, com o
reconhecimento da existência de saberes específicos característicos da profissão docente.
No livro Saberes Docentes e Formação Profissional, Maurice Tardif destaca, a partir de
pesquisas realizadas com a intenção de compreender o que pensam os professores sobre os
seus saberes, que o saber docente é um “saber plural, formado de diversos saberes
provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da
prática cotidiana” (p.54).
O referido autor especifica que os saberes docentes podem ser provenientes do
conhecimento a respeito das ciências da educação e de métodos e técnicas pedagógicas
(saberes da formação profissional), do domínio do conhecimento específico a ser ensinado
(saberes disciplinares), da apropriação de uma forma “escolar” de tratar os conhecimentos que
serão objeto de ensino (saberes curriculares) ou da própria vivência diária da tarefa de ensinar
(saberes experienciais), ao mesmo tempo reconhece que existe um saber específico que é o
resultado da junção de todos esses outros e que se fundamenta e se legitima no fazer cotidiano
da profissão.
Gauthieret al (2006), também entende os saberes de forma plural quando esclarece que
“é muito mais pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que
formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder a
exigências específicas de sua situação concreta de ensino” (p. 28).
Gauthier et al apresenta uma classificação para os saberes docentes próxima àquela
assinalada inicialmente por Tardif (2004). O referido autor acrescenta a existência de um
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saber efetivamente específico à classe profissional dos professores, que é o saber da ação
pedagógica, resultado da relação de complementação estabelecida entre os demais saberes do
professor, que o direcionam a decidir por esta ou aquela ação em cada caso específico de sala
de aula.
Os saberes docentes que os licenciados em geografia pelo IFPE devem ter construído ao
longo do curso estão elencados a seguir:a) Ministrar aulas de Geografia no Ensino
Fundamental e Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, cursos técnicos e demais
modalidades da Educação Básica;b) Elaborar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico da
instituição de ensino em que for atuar profissionalmente; c) Dominar o conhecimento
epistemológico da Geografia e as suas relações com outras ciências, planejando,
desenvolvendo e avaliando os processos de ensino-aprendizagem em Geografia; d) Planejar,
avaliar, elaborar e implementar projetos didáticos interdisciplinares; e) Abordar espaço,
região, lugar, território e paisagem como conceitos fundamentais da ciência geográfica; f)
Conhecer as formações socioespaciais, isto é, as diferentes geografias do mundo
contemporâneo, tomando por base abordagens econômica, política, regional, cultural, urbana,
agrária, biogeográfica, climatológica e geomorfológica; g) Utilizar as ferramentas atuais da
Cartografia para o conhecimento e o desenvolvimento de técnicas de representação e
interpretação geográficas; h) Elaborar e executar projetos de pesquisa na área de Geografia e
Ensino de Geografia;

i) Desenvolver metodologias e materiais didáticos específicos para o

Ensino de Geografia, inclusive considerando as novas mídias educacionais; j) Dialogar com
as demais áreas do conhecimento na perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar.
Mesmo sabendo que os cursos de formação inicial não são as únicas fontes de saber dos
professores é importante conhecer de que forma um curso destinado à formação docente
pensa e define a construção destes saberes.
Assim sendo o presente artigo teve como objetivo compreender o que pensam os
licenciados do segundo período de Licenciatura em Geografia, sobre a sua formação
profissional inicial.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida foi do tipo qualitativa, que segundo Malhotra (2006),
conceitua como uma “metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em
pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do contexto do problema.”
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Inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico, pesquisando artigos científicos,
livros e sites que versam sobre o tema, com a finalidade de que o estudante pesquisador tenha
conhecimento do assunto trabalhado para a realização da pesquisa. Segundo Marconi e
Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada,
em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer
com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um
determinado assunto, auxiliando-o na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas
informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
A instituição trabalhada para a realização do artigo foi o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE,Campus Recife, localizado na cidade do Recife.
O IFPE está localizado no bairro da Cidade Universitária, limitando-se aos bairros de
Engenho do Meio, Iputinga, Curado e Várzea. O referido Instituto oferece cursos técnicos
divididos em subsequente e integral, além do ensino superior, especificamente o curso de
licenciatura em geografia, nosso foco de investigação para esse artigo.
Como instrumento de coleta de dados escolhemos a entrevista que teve como objetivo
compreender a concepção dos estudantes do segundo período de licenciatura em geografia
sobre a formação de professores e saberes docentes do curso de licenciatura. A escolha por
estes sujeitos da pesquisa, ou seja, 14 (catorze) estudantes do segundo período, consistiu na
curiosidade de conhecer o que pensa este público ainda no início do curso.
Após a aplicação da entrevista, foi avaliado o conhecimento dos discentes sobre o
determinado assunto. Para a realização do presente artigo, foi aplicado o método dedutivo,
analisando qualitativamente as entrevistas. Segundo Dalfovo; Lana; Silveira (2008, p.9),
“Podemos partir do princípio de que a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha
predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador
não é expressa em números, ou então os números e as conclusões neles baseadas representam
um papel menor na análise.”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da aplicação da entrevista realizada com 14 alunos, do segundo período do
curso de Licenciatura em geografia, do Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia de
Pernambuco – Campus Recife, tivemos os seguintes resultados:
Pergunta 1 : Na sua concepção, um curso de formação docente deve preparar o
estudante para ser um professor que:
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“Consiga dominar os assuntos, principalmente os que vai ser
bastante utilizado em sala de aula e que seja organizado.” (Aluno 2)
“Esteja preparado para passar os ensinamentos necessários para a
vida do educando.” (Aluno 4)
“Ter domínio, teórico e prático, sobre os conteúdos que serão
abordados por sua disciplina, bem como os comportamentos
coerentes de um professor.” (Aluno 6)
“Para ser um professor que passe conhecimento amplos, que tal
conhecimento ajudem para formação intelectual do estudante.”
(Aluno 9)
“Dominar o conteúdo.” (Aluno 11)
Nos fragmentos acima, os estudantes entende o professor como um profissional técnico.
O modelo tecnocrático de formação que definiu e, ainda, define muitos modelos de
currículo, está baseado no discurso positivista que possui como principais objetivos
o domínio de técnicas pedagógicas e a transmissão de conhecimento instrumental
para os alunos, o que Paulo Freire denominou de “educação bancária” que concebe
os educandos como receptáculos vazios que apresentam a necessidade de serem
“preenchidos” e, também, vendo a escola como um simples local de instrução
(BRITO; SENA; ROCHA, 2011, p.138).

Esta visão dos estudantes demonstra uma concepção de ensino que ainda permeia a
representação da função da escola e do ensino. Esta concepção desconsidera o processo de
aprendizagem e tem como foco apenas o saber enciclopédico do professor.
A segunda pergunta foi: De que forma o curso de Licenciatura em Geografia do IFPE,
contribuirá para que você seja um bom professor?
“Vou adquirir o domínio dos principais assuntos da disciplina;
Aprenderei posturas e atitudes da docência; Concedendo os recursos
de estágios para verificar a parte prática da docência ainda
estudando.” (Aluno 1)
“Através do ensino, conciliando a teoria com a prática, contribuindo
para que o futuro docente tenha uma boa base.” (Aluno 8)
“Através dos conhecimentos, dos professores, das aulas de campo,
isso contribuirá positivamente para que cada estudante se dedique e
seja um bom profissional.” (Aluno 9)
“A aprendizagem, as aulas de campo.” (Aluno 11)
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Os fragmentos acima mostram que os estudantes acreditam que o curso contribui com o
ensino dos conteúdos geográficos, preparando-os para docência. É interessante observar a
concepção tradicionalista dos futuros professores, uma vez que, as respostas estão focadas
restritamente ao ensino.
A terceira e última pergunta foi: Em sua opinião, que saberes são necessários para ser
um bom professor? Vejamos algumas respostas:
Os saberes didáticos e de comunicação, de troca de saberes e
ensinamentos. (Aluno 4)
Saberes do cotidiano para relacionar com seu conhecimento
adquirido na graduação para expor sua opinião. (Aluno 12)
Saber trazer o conteúdo da aula para o dia a dia dos alunos, através
de exemplos. (Aluno 10)
O professor deve dominar de tudo um pouco, saberes populares,
saberes teóricos e etc. (Aluno 8)
De acordo com Cunha (1989, p. 64):
O aluno faz a sua construção própria de bom professor mas, sem
dúvida, esta construção está localizada num contexto histórico-social.
Nela, mesmo de forma difusa ou pouco consciente, estão retratados os
papéis que a sociedade projeta para o BOM PROFESSOR. Por isto ele
não é fixo, mas se modifica conforme as necessidades dos seres
humanos situados no tempo e no espaço.
É importante destacar que os discentes ressaltaram a didática e a relação do conteúdo
com a realidade do aluno. Isto demonstra que os alunos têm a ideia de que para ser um bom
professor não basta só saber o conteúdo, mas também deve chamar atenção do aluno, levando
os assuntos de geografia para o seu cotidiano, fazer com os alunos reflitam e questionem
sobre sua realidade. Estas respostas destoam um pouco das anteriores, de que o ensino estava
focado na transmissão de conhecimento do professor sem considerar as experiências de
mundo dos alunos.
CONCLUSÕES
No presente artigo podemos compreender o que pensam os estudantes do segundo
período do curso de Licenciatura em Geografia no IFPE, sobre sua formação profissional
inicial, dos saberes docentes e do que constituiria ser um bom professor.
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Esta pesquisa aponta para uma necessidade de reflexão mais aprofundada sobre o que
esses discentes de licenciatura esperam da sua formação profissional inicial, pois observamos
a tendência de esperar do curso a apropriação de conteúdos da ciência geográfica e a
transmissão destes conteúdos futuramente. Entendemos que como parte de um processo formativo
mais amplo, a licenciatura pode contribuir para além da construção de uma saber disciplinar,
conferindo ao futuro professor clareza sobre a sua função social e escolar.

O PPC do curso de Licenciatura aponta para a formação ampla do professor que além
do conhecimento geográfico crítico e reflexivo, incorpore na prática educativa desses
profissionais abordagens e posturas ético-políticas compatíveis com a justiça social, com uma
educação humanista e com uma formação para a cidadania ativa.
Esperamos contribuir com a discussão da formação docente que ultrapasse os limites do
saber técnico. Novas pesquisas poderão ser realizadas a partir desses resultados podendo
ampliar as ideias das especificidades da função docente que, em muito, ultrapassam o
domínio dos conhecimentos específicos de sua área de atuação.
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RESUMO: A didática estudada nas licenciaturas, em sua grande maioria, os docentes sentem

uma certa dificuldade na hora de aplica-la, pois não há uma formula certa de “como ensinar”,
no decorrer da prática em sala de aula é que o professorado vai descobrindo o que melhor
funciona de acordo com cada tipo de aluno. Diante disso, este trabalho tem como finalidade
relatar as observações e as práticas decorrentes na disciplina de Física, realizadas no Colégio
Valmar, localizada na cidade de São João dos Patos-MA, durante o primeiro semestre do
corrente ano. Relatando 45 horas, com o objetivo de exteriorizar o aprendizado acadêmico
fora dos limites da instituição de ensino. Onde pode-se verificar a didática utilizada pelo
professor associando comas teorias estudadas em didática, assim tendo contato com o
cotidiano escolar, procurou-se também esclarecer como o professor constrói a sua prática
desde sua formação e sua atuação docente. A metodologia adotada foi a qualitativa pois não
se trabalhou com dados estatísticos, usando-se apenas da observação participante, onde o
pesquisador estava inserido no recinto estudado.
Palavras–chave: Física, professor, observação

THE TRAINING OF TEACHERS IN SCHOOL SCOPE REFLEX
ABSTRACT: The didactic studied in degrees, for the most part, teachers feel a certain
difficulty in time to apply it, for there is a certain formula of "how to teach" in the course of
practice in the classroom is that teachers will discover what works best according to each type
of student. Thus, this work is to report the observations and the resulting practices in the
discipline of Physics, held at the College Valmar, located in São João dos Patos-MA during
the first half of this year. Reporting 45 hours, in order to externalize academic learning
outside the boundaries of the educational institution. Where you can check the didactics used
by Professor associating comas theories studied in didactics, thus having contact with the
school routine, the aim was also to clarify how the teacher builds its practice since its
formation and their educational performance. The methodology was qualitative because not
worked with statistical data, using only participant observation, where the researcher was
inserted in the study room.
KEYWORDS: Physics, teacher observation
INTRODUÇÃO
Devido a necessidade de evoluir na educação, muito se tem falado e buscado a
excelência da escola, sendo esta bem sucedida, integrada e adaptada a diferentes tipos de
alunos, todo esse processo de mudança do sistema educacional se faz em sala de aula, tendo
como mediador do processo o professor. No entanto é indiscutível que o professor é a peça

Artigos

Ciências Humanas

14360

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

chave para tal mudança, para que isso aconteça ele precisa estar qualificado para tal evolução,
e isso advém principalmente de sua formação docente.
É na formação docente que o educador aprende e toma para si algumas teorias e leva-as
para prática no ambiente escolar, ou seja o seu aprendizado e suas práticas refletirá em seus
alunos, no entanto é imprescindível saber ensinar, como, saber o que ensinar, ou seja não
basta apenas conhecer um relevante número de conteúdo específicos se não souber media-los
para seus alunos, ou então não basta saber de várias teorias e práticas de docência se não
obtém um domínio de conteúdo , todas essas questões podem e devem ser sanadas em sua
formação e posteriormente aprimoradas na prática. E a Física como uma ciência experimental,
é mais ainda delicada no que se refere ao ensina-la, pois as práticas experimentais ainda é um
problema para muitos professores, pois as vezes até tem um conhecimento sobre práticas
laboratoriais, mas o ambiente educacional não disponibiliza de uma estrutura física para
desenvolver essas práticas.
Partindo desse pressuposto esse trabalho objetiva analisar o discorrimento das aulas
lecionadas na 2a e 3a série do ensino médio do Colégio Valmar, avaliando as nuances
observadas no processo de ensino aprendizagem, observando como vem sendo subsidiado à
docência em Física e analisando a didática adotada pelo professor ressaltando pontos
positivos e negativos da mesma.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta dos dados se deu a partir da observação das aulas do professor de Física,
especificamente na 2a e 3a série do Ensino Médio do Colégio Valmar, situado na cidade de
São João dos Patos-MA.
A metodologia adotada foi a qualitativa pois não se trabalha com quantidade, assim
dando embasamento para pesquisas que envolve observação sem quantificação de dados.
As técnicas da pesquisa qualitativa permitem um maior controle do bias do
pesquisador do que as da pesquisa quantitativa. Por meio por exemplo, da
observação participante, por um longo período de tempo, o pesquisador coleta os
dados através da sua participação na vida cotidiana do grupo ou da organização que
estuda...(GOLDENBERG,2011,p.47)

A pesquisa se deu através da observação participante, analisando o comportamento de
um determinado grupo, no caso a sala de aula, analisou- se também a dinâmica da escola haja
vista que esta influência fortemente no processo de ensino aprendizagem. O período de
Observação foi em torno de 45h.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Colégio Valmar possui três turmas de Ensino médio (1a,2a,3a) série e em todas elas as
aulas da disciplina de Física são ministradas por um único professor, este formado pela
UESPI em Licenciatura em Física. No entanto foi observado a dinâmica das aulas da 2a e 3a
série, a 2a série possuindo duas aulas semanais e a 3a série com três aulas semanais, ambas
com duração de 55 mim.
A maioria dos alunos dessa escola são de classe média alta e todos tem um
acompanhamento dos pais, pois eles estão constantemente presente na escola, os alunos
também possuem um bom acompanhamento em casa, alguns possuem professores de reforço
especifico para cada área principalmente Física e matemática, melhorando assim seu
desempenho e sanando o que não conseguiu assimilar na aula. Percebeu-se que na 3a série os
alunos tem uma grande afinidade por Física, eles facilmente assimila o conteúdo, não
generalizando pois há alunos que possuem uma certa dificuldade, já na 2a série talvez por
serem um pouco imaturos, eles não abstraem muito bem o conteúdo, na maioria das vezes até
por não prestar atenção nas aulas.
Desde as primeiras aulas ficou evidente a boa relação humana e afetiva que a professora
tem com seus alunos, trabalha com amor assim tendo a confiança e respeito da turma como
um todo. Segundo Sant’Anna e Menegolla (2011,p.20) “ O aluno não é apenas um ser
racional, mas é um ser que se dispõe, que ama e quer ser amado.” Isso acontece diariamente
em suas aulas uma troca de respeito e amor entre a professora os alunos, assim sempre
despertando o interesse dos alunos para com a aula e com a disciplina, sem deixar a aula
monótona e alunos desmotivados. Verificou-se também que a professora tem uma boa relação
não só com os alunos mas como também com os funcionários da escola, facilitando assim o
trabalho de ambos. Haydat ( 2006,p.55) relata que é no contexto de sala de aula que o aluno
vai espontaneamente vai exercitando hábitos, desenvolvendo atitudes e assimilando valores
ou seja um boa relação entre professor e aluno vai muito além do que aprender os conteúdos
cientifico, é fundamental também para construção de personalidade do aluno. Quando há essa
boa relação há uma certa facilidade do professor intervir na turma, Haydt (2006,.p57) aborda
sobre isso: “Cabe ao professor, durante sua intervenção em sala de aula e por meio de sua
interação com a classe, ajudar o aluno a transformar sua curiosidade em esforço cognitivo e a
passar de um conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, a um saber organizado e
preciso”.
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O professor tem um bom planejamento de suas aulas, alcançando parte dos objetivos
traçados no plano de aula, e mesmo que há imprevistos ela consegue achar soluções sem
prejudicar o andamento da aula, ou seja ela elabora seu plano de modo que ele seja flexível.
O professor ao planejar o ensino antecipa de forma organizada, todas as tapas do
trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os objetivos que pretende atingir,
indica os conteúdos que serão desenvolvidos, seleciona os procedimentos que
utilizará como estratégia de ação e prevê quais os instrumentos que empregará para
avaliar o progresso dos alunos. (HAYDT, 2006,p.98)

Com base em Haydt, observa-se a importância de planejar-se antes de ir pra sala de
aula, assim a aula fluirá, e principalmente quando parte dos objetivos forem alcançados, é
notório a importância do planejamento também quanto ao cumprimento dos conteúdos
durante o ano letivo, pois é necessário que os alunos tenham pelo menos uma mínima base de
cada um, sendo assim o professor tem que ministrar os mesmos, foi observado também que a
professora faz uso de uma sequência didática dos conteúdos.
A professora em todas as aulas antes de começar o conteúdo ela sempre faz uma
retomada do conteúdo visto na aula passada, para que os alunos se situem e sempre que
necessário ela faz menção de conteúdos vistos em séries anteriores.
Sabido que o professor em seu trabalho de docência em sala de aula busca atingir os
objetivo traçados nos planos de aula, para ele alcançar esses objetivos ele utiliza meios, esses
meios são os métodos de ensino.
O processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e
dos alunos. Estes, pelo estudo das matérias sob a direção do professor, vão atingindo
progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais A direção eficaz
desse processo depende do trabalho sistematizado do professor que tanto no
planejamento como no desenvolvimento das aulas, conjuga objetivos, conteúdos,
métodos e formas organizativas. ( LIBÂNEO, 2013, p.164)

Libâneo faz menção da importância dos métodos de ensino no processo de ensino
aprendizagem. A professora utiliza-se de vários métodos em sala de aula, como método de
exposição, este utilizado com maior frequência nas aulas, sendo o conteúdo explicado e
apresentado para os alunos de forma clara e concisa, muito se questiona sobre esse método de
ensino, mas Libâneo, (2013) aponta que a exposição continua sendo indispensável para a
compreensão do aluno sobre os conteúdos, outro método utilizado é o do trabalho
independente, pois sempre após a explanação do conteúdo o professor coloca os alunos pra
resolverem as questões do livro para uma melhor assimilação do conteúdo, auxiliando os
mesmos, as vezes eles também fazem essas questões em grupo desenvolvendo assim o
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método de trabalho em grupo, Libâneo, 2013 “A finalidade principal do trabalho em grupo é
obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa”.
Fazendo uma análise geral na escola observou-se que a tendência dominante é a Liberal
voltada para a concepção tradicional predominando a disciplina, os alunos constantemente
andam enfileirados na escola, as carteiras são postas em filas e o professor na frente na
posição de autoridade máxima. Veja fig.1

Figura 1: sala de aula.Valmar,2016.
Voltando mais pro contexto da sala de aula, a professora utiliza uma mistura de
tendências e concepções, ficou um pouco confuso, mais diferentemente da escola como um
todo a professora não se baseia na concepção tradicionalista, ela interage bem com a sala,
quebrando essa barreira de autoritarismo sobre os alunos, deixa as carteiras dispersas na sala
ou como os alunos melhor preferir, essas são características da pedagogia renovada. Há
momentos que

a professora tem caraterísticas da tendência progressista, focada

especificamente na concepção libertadora, Libâneo, 2013 aponta que nessa pedagogia de uma
forma ou de outra o professor tem o papel de orientar a aprendizagem dos alunos, e que o
trabalho escolar não se centra apenas nos conteúdos sistematizados, mas sim na discursão das
práticas na realidade social. É o que a professora exerce na sala de aula, sempre fazendo
menção da aplicabilidade da Física no dia a dia dos alunos, sempre ela faz isso no início do
conteúdo pra depois explicar a parte dos cálculos e fórmulas.
A professora propõe constantemente a realização da feira de experimentos de baixo
custo de Física organizada pelos alunos e sob orientação dela. Sendo assim os alunos podem
fazer uma práxi dos conteúdos, haja vista que a escola não possua um laboratório de Física
para que possa ser subsidiado as aulas práticas. Veja Fig.3 e 4

Artigos

Ciências Humanas

14364

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Figura 3: Feira de Experimentos. Valmar 2016.

Figura 4: Feira de Experimentos. Valmar 2016.

Partindo do pressuposto que Libâneo, (2013,p.216) “ A avaliação escolar é uma tarefa
didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o
processo de ensino e aprendizagem”. Observa-se que a avaliação escolar é um processo muito
complexo e difícil para professor, pois avaliar o quanto o aluno aprendeu é muito complicado,
pois as vezes ele pode ser injusto, a partir de então é necessário utilizar vários instrumentos de
avaliação, porém por exigência da escola a professora utiliza-se na maioria das vezes de prova
escrita, tendo assim a prova mensal e prova bimestral, se for produzido algum trabalho, como
resolução de exercícios ou fabricação de experimentos, é somado pontos extras nas provas.
Ao final de cada semestre a escola elabora um simulado para todos os alunos com questões de
todas as disciplinas e conteúdos ministrados durante o semestre, é uma forma de avaliar os
alunos em relação ao conteúdo ministrados e também é uma forma de prepara-los para
vestibulares e entre outras provas externas classificatórias, mantendo assim a excelência da
escola. Libâneo faz uma crítica sobre o instrumento prova escrita:
As provas são instrumentos de verificação dos resultados do processo de ensino e
aprendizagem, com o objetivo de avalia-lo. Portanto a avaliação não se reduz ás
provas do final de bimestre e do ano letivo, e nem a simples atribuição de notas.
(LIBÂNEO, 2013, p.236)

Como Libâneo aponta, avaliar não é simplesmente fazer atribuições de notas, trata-se de
um acompanhamento do desempenho do aluno dentro de um determinado tempo em relação a
um determinado conteúdo, onde o professor vai detectar as dificuldades, o que foi aprendido e
o que não foi aprendido, retomando o conteúdo onde o resultado da avaliação não foi
satisfatória.
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CONCLUSÕES
Essa pesquisa foi de grande valia, para poder conhecer como se dá a prática no dia a dia,
pois proporcionou vincular aspecto teórico e Prático. E, sobretudo proporcionou perceber a
necessidade em assumir uma postura não só crítica, mas também reflexiva da nossa prática
educativa diante da realidade e a partir dela, para que possamos buscar uma educação de
qualidade, que é garantido em lei (LDB - Lei nº 9394/96).
Portanto, tudo o que foi observado durante esse período, serviu para que os erros que os
professores cometem na atualidade, não sejam mais repetidos futuramente. Adotando os
pontos positivos e procurando sanar os negativos.
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O SOFRIMENTO SERTANEJO E O UNIVERSO FEMININO NA OBRA
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RESUMO: O presente trabalho busca identificar as características do povo maranhense
retratadas na obra do compositor maranhense João do Vale, enfatizando-se também o perfil
feminino presente em suas músicas. Para realização deste objetivo, buscou-se na
fundamentação teórica sobre o assunto e nas músicas de autoria do referido compositor, as
fontes para a construção desta pesquisa, levando-se também em consideração, vídeos e
documentário sobre o mesmo. O Maranhão – Estado de origem do compositor – é marcado
historicamente por concentração de terras, violências e estrutura política oligárquica, e essas
características convergiram para um cenário de forte exclusão socioeconômica – também
vivenciada pelo compositor. João do Vale nasceu em Pedreiras em 1933, foi o quinto filho de
uma família camponesa. Residiu em sua cidade natal durante 14 anos – período curto, mas
suficiente para que percebesse os problemas sociais de seu local de origem – quando fugiu de
casa em busca de melhores condições de vida. Percorreu alguns estados do país (Ceará, Piauí,
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro) trabalhando em diversas profissões (vendedor,
garimpeiro, ajudante de pedreiro, caminhoneiro, e por fim, cantor/compositor). As
representações que João do Vale faz do sertão registram as marcas do sofrimento, traduzem as
dificuldades do camponês e sua exclusão econômica e política; as imagens que constrói do
feminino estão marcadas pelo caráter festivo, pela sensualidade, malícia, mas também se
ligam às dificuldades da vida sertaneja.
Palavras-chave: exclusão social, feminino, Maranhão

THE COUNTRYSIDE SUFFERING AND THE FEMININE UNIVERSE
IN JOÃO DO VALE’S WORK
ABSTRACT: The present work seeks to identify the features of the maranhense people
portrayed in the maranhense composer João do Vale’s work, also by emphasizing the
feminine profile present in his songs. For accomplishment of this objective, it was sought in
the theoretical foundation on the subject and songs with authorship of the mentioned
composer, the sources for the construction of this research, also taking into consideration,
videos and documentaries about the same one. Maranhão – Composer’s state of origin – is
marked historically by land control, violence and oligarchic political structure, and those
features converged on a scene with strong socioeconomic exclusion – also lived by composer.
João do Vale was born in Pedreiras in 1933, he was the fifth son of a country family. He
resided in his hometown during 14 years – short time, but enough so that he realized the
social problems of his local of origin – when he ran away from home in search for better
conditions of life. He toured some states of the country (Ceará, Piauí, Minas Gerais and Rio
de Janeiro) working in several jobs (seller, prospector, assistant of mason, truck driver, and
finally, singer/composer) The representations that João do Vale makes about the countryside
record the marks of the suffering, translate the difficulties of the countryman and his
economical and political exclusion; the images which build the representation of feminine are
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marked by festive characteristic, by sensuality, malice, but also they are related to the
difficulties of the countryside life.
KEYWORDS: Social exclusion, feminine, Maranhão
INTRODUÇÃO
Durante o século XIX e XX no território brasileiro, e especificamente no Maranhão,
cresceram os índices de violências contra os homens e mulheres do campo – nos latifúndios
os oligarcas pressionavam os camponeses à produção, interessados na lucratividade e
reconhecimento junto ao governo estadual, trazendo ao Sertão disputa por território e, por
conseguinte, a expropriação. É neste contexto que nasce João Batista do Vale, compositor que
se tornou um dos principais representantes da cultura popular do Maranhão no século XX.
João do Vale, conhecido popularmente como ‘Poeta do Povo’ nasceu em 11 de
outubro de 1933 em Pedreiras/MA. O compositor foi o quinto filho de uma família
camponesa que sobrevivia do trabalho na lavoura. Em busca de uma vida melhor, João do
Vale fugiu de casa em direção a Fortaleza quando tinha 14 anos incompletos. Posteriormente,
percorreu várias cidades, dentre elas, Salvador (BA), Teófilo Otoni (MG) e Rio de Janeiro
(RJ), no mesmo movimento migratório que atraiu milhares de outros nordestinos seduzidos
pela esperança de vida mais próspera no Sudeste (PASCHOAL, 2000).
O nível de escolaridade do compositor foi limitado (cursou até o primário, pois na
época foi expulso do Grupo Escolar Oscar Galvão para dar lugar a um filho de homem
importante da região), mas mesmo assim não desistiu do sonho de ser compositor, utilizou
essas exclusões sociais como fontes para suas canções, como ilustrado na letra autobiográfica
de “Minha História” (1965), em que conta sua experiência de exclusão da vida escolar.
Eu vendia pirulito
Arroz-doce, mungunzá
Enquanto eu ia vender doce
Meus colegas iam estudar
A minha mãe tão pobrezinha
Não podia me educar (...)

Antes de ser compositor, João do Vale trabalhou como vendedor de frutas e doces,
ajudante de caminhoneiro e pedreiro, garimpeiro por curto período, e também teve
participação no cinema (no filme “Mão sangrenta’, 1954; como assistente em “Rico ri à toa”,
1957; compôs Forró do Tianguá para o filme “Rio fantasia”, 1957; e encerrou sua
participação na sétima arte com “Meu nome é lampião” de 1969), além de tentar ser meia
esquerda da equipe do Bangu.
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Com uma veia musical que se manifestara desde cedo, João do Vale amadureceu como
artesão das palavras, mesmo quando essas se tornavam fugidias pela limitação de sua
escolaridade. Era o artesão das palavras simples e das expressões coloquiais, criador de
neologismos fieis à oralidade que expressava e identificava o povo de sua região126
As representações que se tem de um país, de uma região, de um grupo social são
fortemente influenciadas pelas caracterizações presentes em diversas manifestações artísticas.
No caso do Nordeste, isso se materializa na obra de Graciliano Ramos, Jorge Amado,
Guimarães Rosa e João Cabral de Melo de Neto (literatura), Glauber Rocha (cinema), Luiz
Gonzaga (música), dentre vários outros. É nesta perspectiva que João do Vale figura como
um dos principais compositores responsáveis pela construção de uma imagem do “povo
maranhense”, e por difundir para além das fronteiras do Estado esta mesma imagem, como
fez no importante Show “Opinião” e em outros eventos dos quais participou.
(ALBUQUERQUE, 2009).
Desta forma, o Maranhão é lembrado, em boa parte, pelo que João do Vale musicou a
respeito de sua terra natal – como está representada na árdua sobrevivência no ambiente de
“Carcará”, na letra de “Sina de Caboclo” e várias outras. É visto também como a prevalência
da coragem e da alegria frente as adversidades da vida sertaneja e da pobreza de seus
habitantes. Nesta última perspectiva, a cristalização de uma imagem do Estado associada às
festividades está também vinculada ao universo feminino. É por meio das festas, da
sensualidade feminina, do sentimento amoroso e da comemoração de enlaces que a alegria se
manifesta com mais frequência e vigor.
Na segunda metade do século XX, o país passava por transformações na cultura
popular e os CPC’s da UNE (Centros Populares de Cultura da União Nacional dos
Estudantes) procuram o significado da cultura popular presente nas produções musicais da
época. O conceito passou por mudanças (de início, centradas na desalienação do povo
brasileiro), pois somadas às iniciativas da UNE, estava a presença e absorção destas por parte
da indústria fonográfica e do mercado. A figura de João do Vale (denominado “O Poeta do
Povo”) encaixava-se adequadamente a esta busca pelas raízes populares – que era uma
preocupação relevante na época – e por outro lado, respondia bem às demandas do mercado
fonográfico e dos intelectuais/artistas que buscavam a legitimidade de um “artista popular

126

Os versos da música “Pisa na Fulô” (1957) apresentam essas características mencionadas, como pode ser
observado nos trechos a seguir: (...) nunca ouvi forró mió/ Inté vovó/ Garrou na mão de vovô/ V’ambora meu
veinho/Pisa na fulô.

Artigos

Ciências Humanas

14369

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

autêntico”. A história de vida de João do Vale já lhe conferia as credenciais e vínculos
necessários para ser encaixado nessa classificação.
É nesse contexto de (re)construção da cultura popular que esta pesquisa se coloca. Por
meio deste trabalho buscou-se identificar as representações do povo maranhense a partir da
música do compositor supramencionado, enfocando a imagem do homem e das agruras do
sertão, assim como da mulher que partilha dessas dificuldades e sofrimentos – mas é,
principalmente, o seu contraponto no polo da alegria e das relações afetivas. Para alcançar
esse objetivo foi necessário analisar as letras de músicas de João do Vale (priorizando as
questões de sofrimento dos sertanejos, abordando as relações de gênero127 e momentos
festivos, principalmente em Pedreiras) e por fim relacionar o período em que viveu o
compositor com o cenário socioeconômico e político brasileiro e maranhense.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente

realizou-se

levantamento

bibliográfico

e

documental,

revisão

bibliográfica sobre a vida e obra de João do Vale encontrada em artigos, monografias e livros.
Com dados sobre o compositor em mãos, foi necessária análise de suas canções, para assim
realizar considerações sobre as imagens que construiu/transmitiu acerca do Maranhão.
Foram levados em consideração os depoimentos dos artistas brasileiros e outros
conhecidos do compositor, encontrados no livro citado (Pisa na fulô mas não maltrata o
carcará) e em artigos; dentre os depoimentos destacam-se os de Luiz Vieira, Zé Gonzaga,
Marlene, Chico Anysio, Afonsinho, Ferreira Gullar, Zeca Baleiro, Nara Leão, Zé Kéti e
outros – artistas que fizeram sucesso nas artes e na MPB e contribuíram para a
construção/“tradução” da cultura popular.
Realizou-se também visita à comunidade Lago da Onça, Município de Pedreiras, para
se conhecer o ambiente em que viveu o compositor, as relações sociais e afetivas que
estabeleceu e as lembranças que deixou em sua comunidade natal. A obtençao de informações
deu-se por meio de entrevistas semiestruturadas com parentes e conhecidos do compositor.
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Neste trabalho, entende-se a noção de gênero como referida “ao âmbito das diferenças culturais e, portanto,
historicamente construída”. (MATOS; SOIHET, 2003, P. 07)
Discorda-se, portanto, da perspectiva biológica que sustenta as desigualdades e hierarquizações entre homens
e mulheres.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inserção do cantor e compositor João do Vale no cenário artístico nacional
(principalmente após o show Opinião, de 1965) abriu espaço para que ele fosse considerado,
pela juventude e artistas da época, um compositor popular “autêntico”, dada a sua trajetória
humilde e a forma simples e coloquial de expressão verbal/musical, levando-o em 2001, por
votação popular, ao reconhecimento como “O maranhense do século”. Em suas músicas, as
representações do povo maranhense estão associadas às situações de exploração, lutas e
dificuldades das pessoas mais humildes, como exemplificam as músicas: “Carcará” e “Minha
História”, mas também há momentos festivos em Pedreiras, a exemplo de “As morenas do
Grotão”, “Coroné Antônio Bento” e “Pisa na Fulô”.
Nos versos, “Carcará/Não vai morrer de fome/Carcará/Mais coragem do que o
homem/ Carcará...”, pauta-se a comparação da ave com o homem. São inseridos no sertão
pelas circunstâncias árduas da vida (habitat natural da ave e do homem, o indivíduo
representado aqui nasce em família pobre, humilde e com dificuldades de sobreviver, sendo a
migração às grandes cidades uma das alternativas – praticada até mesmo pelo compositor).
“Carcará” representou um manifesto, uma denúncia contra a opressão e exclusão social, pois
o sertão que ambienta a ave de rapina é o mesmo que sustenta os fazendeiros e latifundiários
que exploram o trabalho do camponês.
Na composição “Minha história”, João do Vale, representou sua própria trajetória
desde a vivência em Pedreiras, até sua carreira de compositor. Durante sua infância precisou
escolher entre trabalhar ou estudar, pois foi impulsionado pela necessidade de contribuir na
renda familiar e permitir sua própria sobrevivência e de pessoas próximas, como é ilustrado
nos versos:
Enquanto eu ia vender doce
Meus colegas iam estudar
A minha mãe tão pobrezinha
Não podia me educar
E quando era de noitinha
A meninada ia brincar
Vige, como eu tinha inveja
De ver o Zezinho contar
O professor ralhou comigo
Porque eu não quis estudar

A preocupação e a identificação de João do Vale com os milhões de outros
maranhenses socialmente explorados e excluídos, conferia à sua obra um teor singular dentro
da MPB e se evidencia nestes versos da mesma música:
Artigos
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Mas o negócio não é bem eu
É Mané, Pedro e Romão
Que também foram meus colegas
E continuam no sertão
Não puderam estudar
E nem sabem fazer baião

Apesar de participar do Show Opinião – além de outros de alcance nacional – e
eventos com os principais artistas brasileiros das décadas de 1960 e 70, nunca esqueceu de
suas raízes, do curto período que viveu em Pedreiras e das amizades que construiu por lá. A
convicção sobre este ponto se repete na fala dos artistas que o conheceram, dos parentes que
relembram sua trajetória, nos discursos do próprio compositor, e principalmente, nos seus
retornos à cidade e comunidade de origem e no desejo de estar para sempre “descansando”
naquelas terras.128
Na composição “As morenas do Grotão” João do Vale mostra momentos festivos do
povo maranhense, carregando a expressividade e manifestações da cultura do estado (a dança
do coco, em que a mulher figura como a dançarina). A festividade se manifestava com a
participação do ‘povo de Pedreiras’ movido pelo ‘pagode que fizeram no Grotão’, que no alto
da madrugada desafiavam quem tirasse o couro (expressão próprio da dança de coco que
significa tira o fôlego e esgota o dançante) das ‘morenas do Grotão’, evidente nos versos:
O povo de Pedreiras começou a porfiar
Querendo ser o terror do lugar
Na dança do coco, o maioral
E começou a discussão
Eu quero ver, eu quero ver
Quem tira o couro
Das morenas do Grotão

As morenas do Grotão por serem rápidas em sapatear na dança do coco ‘não se
deixaram vencer’ e o povo apenas acompanhava. É a proeminência da figura feminina quando
o compositor quer expressar a leveza e descontração, quando remete à alegria e entusiasmo.
Deve-se observar também, que nas imagens construídas a respeito das mulheres há a
forte influência das divisões de papeis definidas pela comunidade na qual passou a infância.
Em “Lago da Onça”, desde o início, os universos masculinos e femininos eram claramente
demarcados, principalmente pelos espaços ocupados por cada gênero. Essas diferenças se
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Segundo informações do Sr. Salvador (primo de João do Vale), o compositor foi sepultado no Cemitério
Municipal de Pedreiras – o que foi providenciado por uma família de médicos e políticos da região –
contrariando o desejo do próprio João do Vale e de seus parentes e amigos que preferiam tê-lo no cemitério
simples da Comunidade Lago da Onça.
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expressavam desde comemoração no nascimento dos filhos e filhas até às tarefas que lhes
corresponderiam ao longo da vida.
As hierarquias socialmente construídas e o reforço de características associadas
“naturalmente” aos gêneros não deixam de se fazer sentir nas músicas de João do Vale, como
é possível observar na composição “Morceguinho (O Autor da natureza):
O homem é o rei dos animais
A mulher a rainha da beleza
Através da ciência tudo faz
Engrandece a terra e a natureza
(...)
A abelha por Deus foi amestrada
Sem haver um processo bioquímico
Até hoje não houve nenhum químico
Pra fazer a ciência dizer nada

A letra da música remete aos fenômenos que não encontram explicação científica por
estarem superiormente organizados dentro da perfeição divina, e o lugar de “dominação do
homem” e da “beleza feminina” também seriam expressões dessa mesma perfeição natural. A
referência à feminilidade é remetida à natureza, e não se atenta à construção desta e das
relações que a subalternizam como fruto da cultura.
Na composição “Peba na pimenta” (1957) há um jogo de palavras e insinuações
maliciosas que tem como foco a figura feminina. A letra insinua e a interpretação da música
ajuda a reforçar o universo feminino como bastante sensualizado.
Seu Malaquia preparou
Cinco peba na pimenta
Só do povo de Campinas
Seu Malaquia convidou mais de quarenta
Entre todos os convidados
Pra comer peba foi também Maria Benta
Benta foi logo dizendo
Se ardê, num quero não
Seu Malaquia então lhe disse
Pode comê sem susto
Pimentão não arde não
Benta começou a comê
A pimenta era da braba
Danou-se a ardê
Ela chorava, se maldizia
Se eu soubesse, desse peba não comia
Ai, ai, ai seu Malaquia
Ai, ai, você disse que não ardia
Ai, ai, tá ardendo pra daná
Ai, ai, tá me dando uma agonia
Ai, ai, que tá bom eu sei que tá
Ai, ai, mas tá fazendo uma arrelia
Depois houve arrasta-pé
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“Peba na Pimenta” causou escândalo, e segundo Marcio Paschoal (2000), levou padres
e pessoas indignadas com a “pornografia” da letra e interpretação a organizarem quebras do
disco que a continha.
A sensualidade e eroticidade129 manifestam-se claramente na letra “Cheiro de
Carolina”, gravada por Luiz Gonzaga, mas composta por João do Vale – que a vendeu ao
irmão do rei do baião. Tais características podem ser observadas na letra abaixo:
Carolina foi pro samba
Carolina
Pra dançá o xenhenhem
Carolina
Todo mundo é caidinho
Carolina
Pelo cheiro que ela tem
Carolina
Hum, hum, hum
Carolina, hum, hum, hum
Carolina, hum, hum, hum
Carolina
Pelo cheiro que ela tem

Voltando-se às imagens mais correntes e cristalizadas a respeito do sertão (cultura do
povo, problemas socioeconômicos e exploração), percebe-se que estas não se constituíram só
a partir das canções de Luiz Gonzaga, mas também com as letras das músicas de João do
Vale. A condição de exploração e subalternidade pode ser observada na composição “Pra
mim não”.
Dizem que acabou a escravidão
Mais pra mim não
Mais pra mim não
Mais pra mim não
Mais pra mim não
Eu conheço um dito assim
Todos nós somos irmãos
E o sol nasceu pra todos
Pra mim não, pra mim não

A trajetória de João do Vale (convivendo com artistas brasileiros, cantando nos shows
e em bares) serviu de parâmetro para as produções culturais (mostrando a cultura do povo a
partir de linguagem simples, das expressões coloquiais) e influenciou alguns artistas
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A ideia de eroticidade é utilizada neste trabalho na mesma perspectiva de Solange Morais (2011, p.04) que a
entende da seguinte maneira “como eroticidade, quero significar que os dizeres literários ou musicais
relacionados à prática sexual de homens e mulheres não se referem necessariamente a uma necessidade
estratégica de procriação da espécie, mas uma possibilidade de vivenciar o prazer sexual de forma não física”.
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brasileiros, como indica a entrevista de Zé Ramalho, “Mais do que a minha música, João do
Vale influenciou minha forma de apresentação.” (PASCHOAL, 2000, p. 117).
CONCLUSÕES
João do Vale – que ficou conhecido como o Poeta do Povo (título atrubuído pelos
universitários de São Paulo em 1965) – foi um compositor que representou a cultura popular
do Maranhão e transpôs para as letras de música o sofrimento do povo, as lutas de classes,
preconceitos socioeconômicos e etnicorraciais (sofridos por ele e por muitos outros
nordestinos negros e pobres). No entanto, as agruras da vida sertaneja não são os únicos temas
de suas letras. A alegria, as festividades, a descontração, os afeto também foram matériaprima de suas composições.
Embora existam canções nas quais há a interação/diálogo entre homens e mulheres, de
maneira geral, os universos destes estão polarizados na leveza e sedução feminina e na dureza
da vida e do trabalho masculino. As mulheres não estão isentas do sofrimento (como na
canção a “Lavadeira e o Lavrador”, conforme indica a letra: “Eu vi a lavadeira pedindo sol/ E
o lavrador pra chover/Os dois com a mesma razão/Todos precisam viver”), mas representam
geralmente a esperança e a alegria frente às dificuldades da vida cotidiana. A elas estão
associadas a dança, a comensalidade, as festas, a sensualidade. O repertório de João do Vale
possui várias músicas de duplo sentido que indicam um caráter bastante sensual, reforçando
em alguns momentos, um certo estereótipo feminino, e no sentido inverso, indicando a
liberdade na manifestação do corpo e da sexualidade.
Desde criança João do Vale mostrara inclinação para os improvisos e composições,
como ilustra o depoimento de seu primo, o Sr. Salvador Vale. De acordo com este
entrevistado, o compositor desde a infância sintetizava a herança cultural da comunidade – as
canções e ditos populares que eram domínio público – e a expressava de maneira genuína pela
música que lhe brotava da voz cansada e da alma alegre – embora sofrida.
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RESUMO: O trabalho em tela apresenta as observações do projeto de intervenção
desenvolvido no primeiro ano do Ensino Médio. Este teve como objetivo a utilização de
materiais manipuláveis para o ensino da trigonometria a partir de situações práticas que
proporcionasse a construção dos conceitos pelos estudantes. Fez-se mão da teoria da
Transposição Didática com intuito de transpor o saber científico em um saber ensinável. Os
materiais manipuláveis foram contextualizados segundo a metodologia de Resolução de
Problema. A investigação foi do tipo pesquisa-ação, onde se utilizou a observação
participante para a obtenção e análise dos dados aqui apresentados. Observou-se que a
utilização dos materiais manipuláveis foi de grande relevância, pois possibilitou aos alunos a
oportunidade de se tornarem agentes ativos na construção do conhecimento e não meros
receptores de fórmulas prontas e acabadas.
Palavras–chave: saber sábio, saber escolar, situações-problemas, materiais concretos.

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS
ABSTRACT: The work screen displays the comments of the intervention project developed
in the first year of high school. This aimed to the use of manipulatives for teaching
trigonometry from practical situations that provided the conceptions by students. There was
hand Didactic Transposition theory with intuited to bridge the scientific knowledge in a
knowledge teachable. The manipulable materials were contextualized according to Problem
Solving methodology. The investigation was the type action research, which used the
participant observation to obtain and analyze the data presented here. It was observed that the
use of manipulatives was of great importance, because it allowed students the opportunity to
tonarem active agents in the construction of knowledge rather than mere recipients of ready
and finished formulas.
KEYWORDS: know wise, school knowledge, problem situations, concrete materials.
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INTRODUÇÃO
Há muitas assertivas nos cursos de licenciaturas no que tange a formação de professores
comprometidos com uma práxis pedagógica voltada para um ensino de matemática visando à
aprendizagem significativa dos estudantes. Umas dessas assertivas é a oportunidade em
vivenciar, a partir do quinto módulo, o estágio supervisionado obrigatório. Amadurecida pelas
disciplinas de Laboratório II e Prática Pedagógica I, componentes curriculares que o antecede
em um semestre.
O estágio supervisionado vem possibilitando aos acadêmicos uma aproximação com o
local e autores sociais pertinentes à práxis dos acadêmicos. Nesse contexto, desde as
primeiras vivências pode-se observar que apesar do esforço e comprometimento do professor
da disciplina de matemática em ensiná-la aos alunos, verificou-se que alguns conteúdos, por
algum motivo, não foram ministrados ao longo do ano letivo, dentre esses conteúdos
curriculares, estão os relacionados ao de trigonometria.
Ao questionar os educadores pelos motivos que ocasionaram essa realidade, logo
associaram com a falta de tempo e a dificuldade encontrada em abordá-los, bem como muitas
vezes os consideraram menos importantes que os demais. Logo, por conseguinte, muitas
vezes é deixado em segundo plano ou ministrado com dificuldades de exposição.
No que tange as dificuldades apresentadas pelos professores ao abordarem conceitos
trigonométricos dentro da sala de aula, Nascimento (2013) ressalta que a mesma esta ligada
diretamente com a formação (inicial e continuada). Por estas razões as pesquisas
desenvolvidas na área da educação matemática vêm tornando-se algo fundamental para a
construção de uma prática educacional mais reflexiva e crítica. Acredita-se que uma práxis
construída dessa forma faz com que o professor compreenda melhor o processo de ensino.
Mesmo reconhecendo esse importante papel do professor, esta proposta de intervenção
se focou mais na observação da interação aluno e matérias manipuláveis. Partiu-se do
pressuposto que o aluno é um sujeito cognitivo com capacidade de aprender
significativamente o saber de trigonometria, no qual ele constrói com sentido e funcionalidade
os conhecimentos de trigonometria.
Nestes termos, esta pesquisa teve como objetivo, proporcionar aos alunos da primeira
série do Ensino Médio do Instituto Federal de Roraima – IFRR um ensino de trigonometria
partindo de vivenciais de situações didáticas, através de orientações pedagógicas com uso de
materiais manipuláveis, visto que segundo Lima (2013), a meramente exposição de fórmulas
prontas, não possibilita a construção do conhecimento por parte dos estudantes.
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Escolheram-se as turmas dos 1o anos do IFRR, Campus Boa Vista Centro, primeiro por
este conteúdo ser contemplado na ementa da disciplina de matemática no 1o ano, segundo
pela lacuna que observou-se num diagnóstico antecedente a intervenção e, terceiro pelas
contribuições que a abordagem, destes conceitos traz aos alunos do Ensino Médio. Estes
conteúdos, segundo Oliveira (2006), proporcionam abstrair conceitos de física, bem como
colabora para o aprofundamento de conceitos ligados a geometria e a função.
Esta prerrogativa conduziu às seguintes questões: a) Em qual modelo de aprendizagem
se sustentará o ensino da trigonometria? b) Quais são as principais características desse
modelo? c) Que modelo de aprendizagem permite aos alunos construírem, com sentido e
funcionalidade os conhecimentos de trigonometria?.
Nesta linha de pensamento, não se levará a cabo outros contextos designados de
aprendizagem natural, como a família e/ou a sociedade. Situados em uma proposta voltada
para o dueto aluno-escola, considerou apenas duas restrições:
• restrição temporal: a aprendizagem se realizará em um tempo determinado, estipulado
pela escola e de acordo com as propostas curriculares que a regem;
• restrição epistemológica: o conhecimento adquirido por meio da aprendizagem escolar
deve ajustar-se a um saber de referência, o saber de trigonometria.
Desta forma, utilizou-se como arcabouço teórico para execução do plano de
intervenção, a tendência matemática de resolução de problema, fundamentada na literatura de
Polya (1995) e Dante (1998). A transposição didática de Chevallard (2005) sobre o saber
sábio ao saber ensinado. A ideia fundamental da epistemologia de Bachelard (1983), acerca
do conhecimento científico, tomada por Brousseau (1998) para explicar a formação dos
obstáculos na aprendizagem de matemática (teoria das situações didáticas). A conceituação de
material didático manipulável (MM) proposta por Lorenzato (2010).
É com este pano de fundo que escolheu-se como tema em tela. A intervenção teve o
objetivo de proporcionar aos alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio oportunidades de
vivenciar situações didáticas, no que tange ao ensino de trigonometria, através de orientações
pedagógicas com uso de materiais manipuláveis.
MATERIAL E MÉTODOS
Considerando a natureza do problema em questão, seu caráter descritivo, a pesquisa
parte de uma abordagem qualitativa. Assim, o tratamento e análises das informações
coletadas, não sofreram fortes teores quantitativos, foram coletados a partir de um ambiente
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natural – escola, vida real em que a pesquisa acontecerá sem a intenção de manipulação de
variáveis e reducionismos da realidade. Essa abordagem, segundo André, (2003, p.17):
[...] se configura a nova abordagem (alguns autores preferem o termo
paradigma) de pesquisa, chamada de “naturalística” por alguns ou de “qualitativa”
por outros. Naturalística ou naturalista porque não envolve manipulação de
variáveis, nem tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em seu acontecer
natural. Qualitativa porquê se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que
divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as
isoladamente), defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em
conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências
recíprocas.

A coleta dos dados foi fortemente influenciada pelas experiências e as prioridades dos
que participaram na investigação, ou seja, foi além da aplicação de um instrumento de
mensuração padronizado, estruturado e pré-determinado. Os significados foram extraídos sem
necessidade de se reduzirem a números e nem de análises estatísticas.
A pesquisa em questão foi desenvolvida no Instituo Federal de Roraima – IFRR, em
quatro turmas de 1o ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio. Duas turmas do Curso
Técnico em Secretariado Integrado ao Médio (13611 e 13612) e duas turmas do Curso
Técnico de Informática Integrado ao Médio (13511 e 13512). Estavam matriculados nas
quatro turmas 145 alunos.
Como ponto de partida para realização deste trabalho, fez-se mão da pesquisa
bibliográfica para construção do estado da arte, através de livros, revistas, artigos científicos e
pesquisas usando como ferramenta a internet, que fazem menção à temática em questão.
Em relação aos procedimentos de pesquisa, como aporte utilizou-se a pesquisa-ação, a
qual é definida por Thiollent (2009, p.16) como sendo uma “pesquisa social com base
empírica (...) no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”, ou seja, os pesquisadores
têm a liberdade em fazer interação, de forma coerente e podem utilizar várias teorias e meios
para que se alcance o resultado esperado. O planejamento da pesquisa-ação empregado para
efeito desta intervenção é o descrito por Thiollent (2009).
No que tange a construção dos materiais manipuláveis para o ensino da trigonometria, bem
como a execução das situações didáticas nas turmas trabalhadas, recorreu-se a quatro momentos:
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1. Momento: A escolha dos conteúdos fez-se através de planos de aula e da sondagem com o
professor que ministra a disciplina de matemática nas turmas em que foram realizadas as interversões.
2. Momento: Foi realizada pesquisa bibliográfica com intuído de adquirir embasamento sobre
as propostas curriculares nacionais (PCNs), nos livros didáticos e demais publicações (artigos,
revistas, relatos de experiências, programas, etc.) voltadas para os assuntos escolhidos.
3. Momento: Foram construídos alguns materiais manipuláveis, utilizados para o ensino de
conceitos trigonométricos aos alunos.
4. Momento: Este foi dedicado à intervenção nas turmas selecionadas para o desenvolvimento
da pesquisa. Para ensinar os conteúdos selecionados perpassou-se pelas seguintes etapas: i. Construção
dos conceitos; ii. Exploração dos conceitos a luz da resolução de problema; iii. Aplicação prática dos
conceitos trigonométricos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para abordagem do Teorema de Pitágoras, foram confeccionados trinta e dois quites,
cada quite possuía um quebra-cabeça.
A partir das demonstrações do Teorema de Pitágoras encontradas nos trabalhos de
Cavalcanti e Roch (2011), Bastian (2011) e Prado (2008), foram distribuídos entre os 32
quites, oito quebra-cabeças de quatro modelos diferentes, replicados de dois em dois,
conforme pode ser observado na Figura 1.
Em cada quite continha também três triângulos retângulos vermelhos de diferentes
tamanhos, feitos em E.V. A, ver Figura 2.

B

A

C

D

Figura 1. Peças do quebra cabeça do Teorema de Pitágoras.
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Figura 2. Conjunto de triângulos.
Todos os materiais foram confeccionados fora da sala de aula, pois o tempo destinado
para as interversões não contribuiu para que fossem construídos junto com os estudantes.
Para o ensino do conceito do Teorema de Pitágoras perpassamos pelas seguintes etapas:
i. Construção dos conceitos; ii. Exploração dos conceitos a luz da resolução de problema; iii.
Aplicação prática dos conceitos trigonométricos.
i) Construção dos conceitos
Para se trabalhar o Teorema de Pitágoras os alunos foram divididos em oito grupos,
cada grupo recebeu um quebra-cabeça demonstrativo sobre o teorema de Pitágoras. Em
seguida foi dado o seguinte desafio: Teriam que juntar às áreas formadas sobre a projeção dos
catetos de tal forma que resultasse em uma nova área projetada sobre a hipotenusa.
Posteriormente ao trabalho com os quebra-cabeças, aplicamos outra atividade que tinha
como objetivo verificar de forma numérica o Teorema de Pitágoras. Para resolverem essa
atividade os alunos foram divididos em duplas. Cada dupla ficou com um quite de triângulos
vermelhos e duas réguas. Foi pedido para que eles medissem cada triângulo e de posse dos
valores de cada lado os elevassem ao quadrado, depois disso somassem apenas os valores
correspondentes aos catetos, e verificassem o que ocorreria.
ii) Exploração dos conceitos a luz da resolução de problema
Depois de ter construído os conceitos junto com os alunos, trabalhou-se duas listas com
problemas que abordavam os conceitos aqui estudados, onde se fez uso da resolução de
problema que está fundamentada na literatura de Polya (1978) e Dante (1998), para explorar
tais conceitos.
iii) Aplicação pratica dos conceitos trigonométricos
A fim de responder a questão “onde pode se aplicar isso?” que é muito ouvida entre os
alunos, realizamos uma atividade interdisciplinar (matemática e topografia) para demonstrar
aplicação de alguns conceitos aplicados em situações reais. Os alunos puderam verificar que
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os conhecimentos trigonométricos da matemática escolar podem ser aplicados fora do
ambiente escolar, e que seus estudos não são algo sem importância.
Em relação aos três momentos metodológicos aqui apresentados, foram delineados de
forma que o aluno tivesse uma boa atuação nas atividades de relações métricas, intervindo,
formulando enunciados, testando proposições, construindo modelos, linguagens, conceitos e
teorias, colocando-as a prova e interagindo seus resultados com os demais alunos da turma.
Ao longo da aplicação de nossa prática, verificamos que realmente a matemática
apresenta uma linguagem complexa, expressa através de símbolos, que muitas das vezes faz
com que os alunos apresentem dificuldades, ou de entendimento, ou de falta de aplicabilidade
em seu cotidiano. Tais dificuldades, em âmbito geral, criavam certos obstáculos em nossa
fazer pedagógico. Vimos que práticas pedagógicas diferenciadas suavizam esses obstáculos, e
assim como Fiorentini e Miorim (1990) enfatizamos que os educadores vêm buscando por
novas metodologias que possam colaborar com a aproximação entre estudantes e matemática.
Diante deste entendimento, buscou-se, através de uma metodologia inovadora, envolver
os alunos numa aprendizagem do conteúdo de trigonometria básica a partir de situações
didáticas. O enriquecimento desse processo de ensino e aprendizagem através dos MMs, que
contribuíram bastante para a construção do conhecimento de trigonometria básica, estes
materiais ganharam sentido, quando revestidos pela Resolução de Problemas (RP).
CONCLUSÕES
A experiência em se trabalhar com práticas inovadoras nas aulas de matemáticas é de
certa forma, além de prazerosa, bastante gratificante. Felizmente, através das pesquisas e
conversas com professores e colegas, percebeu-se que o uso de MM nas aulas de matemática,
a cada dia, está ganhando espaço, pois é visto como mais um caminho para se trabalhar
conceitos matemáticos de forma diferenciada.
O trabalho com MM nas aulas de matemática favoreceu:


a fixação e o aprofundamento dos conteúdos trabalhados, deixando

assim os saberes científicos mais ensináveis e compreensíveis para os estudantes;


para que os alunos trabalhassem de forma mais ativa durante todo o

processo de aprendizagem, passando de meros ouvintes de conceitos, para
construtores do seu próprio conhecimento matemático;


o

trabalho em equipe, que auxiliou no processo de difusão de

informações entre os alunos.
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O trabalho com MM também contribuiu para: a) a familiarização do conteúdo; b) a
construção dos conhecimentos; c) o aprofundamento e fixação do conhecimento; d) a
socialização do conhecimento; e) interdisciplinaridade.
Tornou-se perceptível durante a intervenção, que a presença dos MM nas aulas por se
só, não pode ser considerada como garantia de uma aprendizagem eficaz por parte dos
educandos, pois os MM são apenas um meio para auxiliar no processo de ensino, pois o fator
determinante neste processo é a postura do educador durante a utilização do mesmo. Vale
apena destacar ainda, que os MM não devem ser usados como simples passa tempo para
deixar as aulas mais divertidas e sim como um meio diferenciado de exposição, construção,
fixação e avaliação do conteúdo a ser m ministrado.
Com relação à aplicabilidade dos MM, verificou-se através da observação que para que
se obtenham resultados positivos é de suma importância que o professor realize um bom
planejamento, no qual tenha sempre em mente quais objetivos deseja alcançar durante a aula,
pois os MM não iram substituí-lo dentro da sala de aula e que o andamento da aula é de sua
responsabilidade.
Ademais, verificou-se que os MM podem ser confeccionados pelo professor ou até
mesmos pelos próprios estudantes, com materiais simples e reutilizáveis. A confecção pelos
alunos, quando bem explorada pelo professor, acaba desempenhando um papel de grande
relevância no processo educacional.
Diante do exposto, pode inferir-se que a utilização do MM foi eficiente e eficaz para o
ensino e aprendizagem de trigonometria propostos inicialmente nesta pesquisa, pois permitiu
a construção de conceitos, aprofundamento e fixação dos mesmos, bem como exploração e
aplicações práticas de tais conceitos pelos educandos de forma eficiente, eficaz e lúdica.
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RESUMO: O ingresso na universidade, ainda que traga sentimentos positivos e de alcance de

uma meta programada por estudantes do Ensino Médio, por vezes pode se tornar um período
critico, de maior vulnerabilidade para o inicio e a manutenção do uso de álcool e outras
drogas. Trata-se de um estudo de revisão de literatura que visa identificar o uso de drogas
lícitas por estudantes do Ensino Superior. Os estudos pesquisados selecionados nos meses de
setembro e outubro de 2014, a partir de palavras chaves como: drogas, Ensino Superior,
álcool e tabagismo. Os artigos foram analisados a partir do titulo e resumo e, posteriormente,
elencados os tópicos a serem discutidos neste artigo. Os estudos sobre o consumo de álcool e
tabaco entre universitários têm aumentado nos últimos anos de forma acelerada, na tentativa
de compreender as características de consumo e o perfil da população de interesse, visando
extrapolar dados para a população geral e aprimorar programas de prevenção existentes em
instituições de ensino superior. A utilização de drogas lícitas é retratada na literatura como
uma prática que com o abusivo da sua ingestão pode trazer consequências físicas e psíquicas
para o individuo que as utiliza. Estes transtornos podem ser desde uma estenose cardíaca até
uma sensação de bem estar dependente de entorpecentes lícitos. O Ensino Superior é marcado
pelo maior número de ciclos de amizade, maior autonomia dos estudantes e o maior número
de propagandas de álcool e tabaco vinculadas a esta população.
Palavras–chave: Discente, educação, álcool, tabaco.

THE USE OF DRUGS LICIT FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS
ABSTRACT: The entry into university, even bring positive feelings and reach a preset goal
for high school students sometimes can become a critical period of increased vulnerability to
the onset and maintenance of alcohol and other drugs . This is a literature review study aimed
to identify the use of licit drugs by college students. The studies surveyed selected in
September and October 2014, from keywords such as drugs, higher education, alcohol and
smoking. The articles were analyzed from the title and summary, and later listed the topics to
be discussed in this article. Studies on the consumption of alcohol and tobacco among college
students have increased in recent years in an accelerated manner, in an attempt to understand
the consumption characteristics and the profile of the population of interest, aiming to
extrapolate data for the general population and improve existing prevention programs higher
education institutions. The use of legal drugs is portrayed in the literature as a practice with
the abuse of its intake can bring physical and psychological consequences for the individual
who uses them. These disorders can range from a cardiac stenosis to a sense of well being
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dependent on licit drugs. Higher education is marked by the highest number of friendship
cycles, greater autonomy of students and the largest number of alcohol and tobacco
advertisements linked to this population.
KEYWORDS: Student, education, alcohol, tobacco.
INTRODUÇÃO
O ingresso na universidade, ainda que traga sentimentospositivos e de alcance de uma
meta programada por estudantesdo Ensino Médio, por vezes pode se tornar umperíodo critico,
de maior vulnerabilidade para o inicio e a manutenção do uso de álcool e outras drogas
(PEUKER et al, 2006). A avaliação de atitudes e comportamentosligados ao uso de álcool e
outras drogas fornece informações valiosas quanto ao entendimento do comportamento desse
grupo de indivíduos. Com esse objetivo,levantamentos estatísticos quanto ao uso de
drogas,tanto em universidades internacionais como também nas universidades brasileiras, tem
sido realizados (ANDRADE et al, 1997; KERR-CORREA et al, 1999; POPE et al, 2001
FIORINI et al, 2003; MURPHY et al, 2005; STEMPLIUK et al,2005; BOLAND et al, 2006;
LUCAS et al, 2006).
Esses estudos, apesar de suas limitações, viabilizam a comparação dos resultados,
possibilitam adequações de programas de prevenção nessa comunidade, auxiliamna melhoria
de qualidade de vida e desenvolvem novas frentes preventivas (STEMPLIUK et al., 2005). A
repetição dos estudos pode informar como as variáveis se comportam ao longo do tempo e se
possibilitam avaliar tendências vindas a constituir estudos seriados (GRISSO, 1993; POPE et
al, 2001).
Isso pode ser observado, por exemplo, com outros estudantes – os de Ensino
Fundamental – nas pesquisasrealizadas por Galdurozet et al (2004) em diferentescapitais
brasileiras nos anos de 1987, 1989, 1993 e 1997. Essa série de levantamentospossibilitou
detectar a tendência do aumento de uso dedrogas na vida de diversas substâncias como
maconha, ansiolíticos, anfetamínicos e cocaína. Já entre universitários, um estudo avaliou a
tendência de uso de drogasno decorrer de 30 anos de análise em uma população universitária
da Inglaterra e concluiu que o uso semanal de álcool pode ser considerado estável em todos
osanos estudados, e que algumas drogas ilícitas, como o LSD e os derivados do ópio,
atingiram seu pico de uso em 1978 e descaíram no decorrer dos períodos. Porem, os derivados
anfetamínicos, como o MDMA ou ecstasy,apresentaram aumento significativo na ultima
década esão as drogas mais usadas entre essa classe de estudantes,com exceção da maconha
(POPE et al, 2001).

Artigos

Ciências Humanas

14388

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Estudos epidemiológicos transversais tem sido a metodologia de escolha para o
levantamento de uso dedrogas entre estudantes do Ensino Fundamental, Médio eSuperior no
Brasil. As informações sobre uso de drogas em uma determinadapopulação auxiliam e
definem o tipo de intervenção que deve ser realizada. Para que issoocorra, há a necessidade do
conhecimento especifico daevolução do uso de determinadas substâncias em certos ambientes
e como estão funcionando os programas de prevençãojá existentes (ANDRADE et al, 1997;
CARLINI et al, 1989 e 1990b; GALDUROZ et al, 2004; STEMPLIUK et al, 2005).
Segundo os dados publicados pela OBID (Observatório Brasileiro de informações
sobre drogas), em pesquisa finalizada em dezembro de 2009 com a participação de 12.856
universitários de 100 universidades públicas e privadas. O objetivo da pesquisa foi investigar
a prevalência do uso do álcool, do tabaco e outras drogas levando em consideração o tempo e
o momento de uso das mesmas. Este estudo verificou a presença ou ausência de projetos ou
serviços continuados de prevenção, orientação e assistência aos estudantes em relação ao uso
de álcool, tabaco e outras drogas.
Em 2007, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) publicou uma cartilha avaliando
o consumo de álcool entre a população brasileira. Nesse estudo, foi encontrado que o uso
regular de bebidas alcoólicas pelos adolescentes começa aos 14,8 anos e pelos adultos jovens,
aos 17,3 anos. Segundo a SENAD, estudos futuros poderão mostrar se vai ser possível
reverter essa tendência com a implantação de eventuais politicas publicas em relação ao
álcool.
Como consequências do consumo de drogas entre estudantes universitários, podemos
citar:

acidentesautomobilísticos,

violência,

comportamento

sexual

derisco,

prejuízosacadêmicos, diminuição da percepção e estresse (CARLINI-CONTRIM et al,
PECHANSKY et al, 2004; 2004; PILLON et al, 2005; SILVA et al, 2006). Em outro
estudofoi descrito que o consumo abusivo de álcool entreestudantes universitários esta
relacionado com a diminuição da expectativa de vida dessa população. Segundo os autores,
isso ocorre porque os comportamentos derisco associados ao consumo de álcool e drogas
podemafetar o senso global de “bem-estar” (MURPHYet al, 2005).
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo consiste em uma revisão de literatura com análise descritiva dos artigos
científicos, conhecimentos e dados sobre o uso das drogas lícitas por universitários com
pesquisas em bibliotecas online como Scielo e Medline nos anos de 2009 a 2014, período este
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selecionado por ser um conteúdo recentemente estudado pelos pesquisadores. Esta análise
consiste em um processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o
problema de pesquisa escolhidos.
Os estudos pesquisados selecionados nos meses de setembro e outubro de 2014, a
partir de palavras chaves como: drogas, Ensino Superior, álcool e tabagismo. Os artigos foram
analisados a partir do titulo e resumo e, posteriormente, elencados os tópicos a serem
discutidos neste artigo.
Foram descartados artigos e que não apresentavam características que respondessem o
objetivo do estudo proposto que consistiu em verificar o uso de drogas lícitas por
universitários a partir de uma revisão de literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso recreacional de drogas entre os estudantes de segundo grau e universitários tem
sido considerado preocupante. Nessa fase – seja pela necessidade de engajar-se socialmente,
como uma fuga da realidade, para a obtenção de prazer ou quaisquer outros motivos –, é
comum os jovens recorrerem ao uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, sem prever as
conseqüências em longo prazo. Além disso, neste período da vida, as atividades culturais
geralmente são celebradas com festas onde há a presença de álcool, o que pode vir a
configurar um ambiente propício para o uso experimental de outras drogas e para a prática de
comportamentos de risco (dirigir embriagado, fazer sexo sem proteção, envolver-se em brigas
e acidentes, etc) (PILLON, O’BRIEN e CHAVEZ, 2005).
No Brasil, o tabagismo está diretamente relacionado a 30% dos casos de infarto agudo
do miocárdio, 25% dos casos de acidente vascular cerebral, e 85% das mortes por doenças
pulmonar obstrutiva crônica e pelo menos 90% das mortes por câncer de pulmão, Assim
como o tabaco, o consumo de álcool pode prejudicar a saúde, originar diversos problemas
sociais e econômicos em nosso país. Um estudo realizado em Pernambuco por Franca (2008)
comparou universitários ingressantes e do ultimo semestre quanto ao hábito de fumar e
mostrou que o seu uso frequente obteve uma prevalência de 7,1% e 11,0% no primeiro e
ultimo semestres, respectivamente, esse resultado é preocupante, pois segundo Pierce
&Gilpin, o início desse vício entre jovens tem expectativa de duração de 16 anos para o
gêneromasculino e 20 anos para o gênero feminino. Esses autores sugerem que a prevenção
seja feita contra a experimentação já que, depois de instalado, o vício apresenta expectativa de
longa duração. No caso do consumo de álcool (referente ao ultimo mês) a prevalência foi de
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52,3% e 67,5% no primeiro e ultimo semestres respectivamente.Pelo presente estudos
associa-se o consumo do tabagismo e do álcool com o local de moradia pode ser explicado
pelo fato de estes estudantes estarem vivenciando pela primeira vez a experiência de viver
longe dos pais, com isso ocasionando uma possível ruptura de alguns hábitos e a adoção de
novos estilos de vida.
Na Faculdade de Ciências da Saúde da UniversidadeFederal do Amazonas, foi
realizado um levantamento com 521 estudantes. O uso de álcool na vida foi relatado por
87,7% dos estudantes e o de tabaco, por 30,7%, sendo o maior consumo entre estudantes do
sexo masculino.O uso abusivo de álcool foi relatado por 12,4% dos entrevistados, desses,
47,8% relataram haver ingeridobebidas alcoólicas até a embriaguez em algum momento na
vida (LUCAS et al, 2006). O consumo de drogas entre estudantes está relacionado a uma vida
social mais intensa, talvez porque, fora de casa ou em grupos, o acesso às drogas seja mais
fácil, ou então porque esses indivíduos são, devido à educação que receberam ou ao meio
onde estão inseridos, mais “abertos” e com menos “tabus” em relação a esse consumo
(BARRIA et al, 2000).
Silva et al (2006) utilizando o banco de dados obtidos por Stempliuk et al, em 2005,
estudaram o estilo de vida a situação socioeconômica e o uso de álcool e tabaco, nos últimos
12 mesesentre universitários. O estudo constatou que, entre os alunos com alguma religião, o
consumo de álcool foi de 83,1%, e o de tabaco, 20,7% nesse período. O uso de álcool
apresentou relação com o tipo de religião praticada, mas não com o uso de drogas ilícitas e o
tabaco. Nesse caso, 87,5% dos católicos usaram álcool nesse período somente 62,3% dos
protestantes fizeram tal uso.
Os estudos sobre o consumo de álcool e tabaco entre universitários têm aumentado nos
últimos anos de forma acelerada, na tentativa de compreender as características de consumo e
o perfil da população de interesse, visando extrapolar dados para a população geral e
aprimorar programas de prevenção existentes em instituições de ensino superior. Todos os
estudos encontrados nessa revisão bibliográfica trazem informações importantes que
corroboram com outros dados encontrados na literatura internacional.Nota-se que as drogas
de preferência de uso no decorrer do curso médico são álcool e tabaco. Além do mais,
observou-se que 21,7% dos estudantes experimentaram a sensação de perda de controle para
parar de beber e 25,4% deixaram de fazer o que era esperado em virtude do consumo de
álcool (PEUKER et al, 2006).
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Em estudo realizado por Ramis et al (2012), o tabagismo e o consumo de álcool
apresentaram prevalências elevadas entre alunos ingressantes na UFPel. Os dados sugerem a
necessidade de intervenções no meio acadêmico. O risco para o alcoolismo foi investigado
entre os alunos que relataram o consumo de álcool e 6,2% destes apresentaram resultado
positivo segundo o instrumento CAGE, sendo 7,7% entre os homens e 5,1% entre as
mulheres. Ainda entre aqueles acadêmicos que ingeriram álcool, a grande maioria (92,7%)
relatou este hábito como antecedendo ao ingresso na Universidade, não mostrando diferença
importante segundo o sexo (92,5% e 92,8% entre homens e mulheres, respectivamente). Tal
quadro repetiu-se quando analisado o tabagismo. Apenas 2,5% dos alunos do sexo masculino
e 4,4% do sexo feminino adquiriram o hábito depois de ingressar na UFPel
Em estudo de Pillon, O’Brien e Chavez (2005), o uso do tabaco também esteve
bastante presente entre os estudantes. Houve uma percepção de uso prejudicial por parte
destes, porém a prevalência ainda é considerável. Aparentemente a freqüência do fumar é
baixa (a maioria, de 1 a 2dias), não caracterizando um uso continuo. Para o uso de cigarro “na
vida” foi de (65%), já nos últimos 6 meses (44.5%), uso nos últimos dias (17.5%) e nos
últimos 30 dias na universidade (14%). É imprescendível novos estudos para uma melhor
compreensão dessas diferenças e de como as sensações buscadas no uso de determinada
substância estão associadas indireta ou diretamente à busca de uma sensação de bem-estar e
alívio de estresse da situação acadêmica, pois dos oito artigos encontrados ainda será
necessária novas pesquisas.
CONCLUSÕES
A utilização de drogas lícitas é retratada na literatura como uma prática que, com o
abusivo da sua ingestão, pode trazer consequências físicas e psíquicas para o indivíduo que a
utiliza. Estes transtornos podem ser desde uma estenose cardíaca até uma sensação de bem
estar dependente de entorpecentes lícitos.
O Ensino Superior é marcado pelo maior número de ciclos de amizade, maior
autonomia dos estudantes e o maior número de propagandas de álcool e tabaco vinculadas a
esta população tornando-se perceptível a influência da comercialização com o uso dos jovens.
Contudo, é necessário que outros estudos experimentais com amostras representativas
sejam realizados a fim de detectar as causas e consequências desta utilização.
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RESUMO: O presente trabalho traz um relato de experiência do projeto de pesquisa “O uso
de filmes de ficção para o aprimoramento do ensino de biologia no ensino médio técnico
integrado do Instituto Federal de Alagoas- Campus Maceió”, que teve como enfoque o uso de
filmes de ficção para o aumento do conhecimento biológico dos alunos do IFAL – Campus
Maceió. Em linhas gerais, foi feita uma seleção dos filmes que seriam apresentados, com base
nos assuntos que os alunos estavam estudando. Foram selecionados os filmes “O planeta dos
macacos – a origem” e “O que esperar quando você está esperando”. O primeiro suscitou
assuntos relativos à evolução, biotecnologia e genética; o segundo trouxe a temática da
sexualidade, reprodução e sistema reprodutor. Para obtenção dos resultados, aplicaram-se
questionários antes e depois dos filmes com o objetivo de mensurar possíveis melhoras no
aprendizado da disciplina. Destaca-se que, através dessa metodologia houve um aumento de
mais de 50% nas médias dos alunos, em relação as notas obtidas pelos mesmo estudantes
antes da aplicação dos filmes. Dessa forma, enfatiza-se que a estratégia empregada serve
como sugestão para as demais disciplinas com a finalidade de aperfeiçoar o aprendizado dos
alunos e fugir do método padrão de ensino, de forma que o aluno sinta-se estimulado a
aprender os conteúdos ministrados.
Palavras–chave: Filmes de ficção, ludicidade, aprimoramento do ensino.

THE FICTION FILMS OF USE FOR THE IMPROVEMENT OF
BIOLOGY TEACHING IN EDUCATION INTEGRATED EAST
INSTITUTE ALAGOAS FEDERAL - CAMPUS MACEIÓ
ABSTRACT: This paper gives an account of the research project experience "Use of feature
films for the improvement of the average integrated technical school biology teaching of the
Federal Institute Alagoas- Campus Maceió", which was to focus the use of film fiction for
increasing biological knowledge of students IFAL - Campus Maceió. In general, a selection
of films that would be presented was made, based on the subjects that students were studying.
The films were selected "The planet of the apes - The origin" and "What to expect when
you're expecting". The first raised issues concerning the development, biotechnology and
genetics; the second brought the issue of sexuality, reproduction and reproductive system. To
obtain the results, they were applied questionnaires before and after the movies in order to
measure possible improvements in learning the discipline. It is noteworthy that, through this
methodology was an increase of over 50% in the average of students in relation to the grades
obtained by the students even before application of films. Thus, it is emphasized that the
strategy employed is suggested for the other disciplines in order to improve student learning
and escape from the standard teaching method, so that students feel encouraged to learn the
content taught.
Keywords: Fiction Movies, playfulness, improvement of education.
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INTRODUÇÃO
No contexto atual, é perceptível a dificuldade de aprendizado por parte dos alunos,
principalmente, os alunos de escolas públicas, que muitas vezes não recebem o apoio
necessário para o desenvolvimento desse aprendizado e que consideram, por exemplo, a
disciplina de biologia como sendo puramente memorizativa. Assim, o docente se vê em meio
a um grande desafio: fazer com que os discentes atinjam resultados satisfatórios.
Ensinar Biologia a adolescentes é um desafio, pois estes, apesar de curiosos, são, muitas
vezes, inquietos e não conseguem permanecer por longo tempo concentrados (BENETTI,
2003).
A metodologia de ensino deve ser mutável, alterada constantemente de modo a
acompanhar as necessidades dos alunos. As atividades as quais são submetidos, em sua
maioria, aulas expositivas, que não permitem boa interação professor-aluno. É nesse contexto
que surge a ideia de trazer ao instituto a utilização de filmes de ficção especificamente
relacionados com a biologia. Essa tarefa é denominada como atividade lúdica a qual visa
instigar o aprendizado dos alunos de forma a se tornar algo prazeroso e dinâmico.
De acordo com Maestrelli e Ferrari (2006), as mídias audiovisuais são fontes de
interesse por parte dos alunos e, portanto atraem a atenção deles. Esse método tem sido
utilizado em aulas de Genética Médica ministradas a estudantes de graduação em medicina da
UFSC, mas o mesmo procedimento, com adaptações, pode ser utilizado em aulas de Genética
ou de outras áreas da Biologia no Ensino Médio.
Para Malafaia et al. , (2010). O ensino de Biologia tem importante relevância para a
vida dos cidadãos, principalmente quando se reconhece que se vive em um mundo
comandado pela ciência e pela tecnologia e que os conhecimentos científicos se tornam
indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade humana.
Dessa maneira, no presente trabalho, relata-se a experiência desenvolvida no Projeto de
Iniciação Científica “O Uso De Filmes De Ficção Para O Aprimoramento Do Ensino de
Biologia No Ensino Médio Técnico Integrado do Instituto Federal de Alagoas- Campus
Maceió”, o qual possuiu a finalidade de aperfeiçoar o aprendizado de biologia dos alunos do
instituto, através de atividade lúdica com enfoque nas sessões de cinema utilizando filmes de
ficção.
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MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho esteve vinculado ao Projeto de iniciação científica “O uso de filmes de
ficção para o aprimoramento do ensino de biologia no ensino médio técnico integrado do
Instituto Federal de Alagoas- Campus Maceió” e foi desenvolvido durante agosto de 2015 até
Julho de 2016. Os alunos que participaram do projeto correspondem aos alunos do 2º ano
integrado do IFAL – Campus Maceió, dos cursos integrados de química, mecânica, estradas,
informática e eletrotécnica, com idades que variam de quinze a dezoito anos.
Segue abaixo a ordem da realização das atividades realizadas no projeto:
Quadro 1. Fluxograma das atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

Fonte: Os autores (2016).
Os filmes utilizados para exibição foram: “O Planeta dos Macacos- A Origem”, que é
uma produção norte-americana de James Franco e Freida Pinto. O filme possui 1 hora e 5
minutos de duração, foi lançado em 2011, apresenta-se no gênero ficção científica. Além
desse foi trabalhado com “O que Esperar Quando Você Está Esperando.” Também é uma
produção norte-americana, apresenta duração de 1hora e 50 minutos, dirigido por Kirk Jones,
e lançado em 2012. É importante ressaltar que o tempo de duração dos filmes corresponde a
mais de uma hora aula, e, portanto, as sessões foram realizadas tanto no período matutino
quanto vespertino, para que os alunos assistissem aos filmes sem prejudicar no horário normal
de aula.
Em um momento anterior a exibição do filme foi aplicado um questionário que visava
avaliar como estava o nível dos alunos em relação às temáticas dos filmes. A posteriori
aconteceu à sessão de cinema e depois do filme outro questionário foi aplicado a fim de
avaliar o aprendizado.
Em relação aos materiais utilizados para as sessões de cinema, vale salientar que as
facilidades técnicas e o custo foram relativamente baixos, porque a maioria dos instrumentos
estavam disponíveis no próprio IFAL, como por exemplo: data show, computador e
auditórios. Somente as mídias de DVD do filme escolhido, que foram compradas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O filme “O planeta dos macacos - A origem” trouxe assuntos relativos à evolução,
biotecnologia e genética; em contrapartida o filme: “O que esperar quando você está
esperando” trás a temática da sexualidade, reprodução e sistemas reprodutores e conta a
história de vários casais heterossexuais e das diferentes situações em relação a gravidez;
planejada ou não, facilidade em conseguir engravidar, diferentes tipos gestacionais e partos.
De acordo com Maestrelli e Ferrari (2006) vale destacar que os assuntos abordados nos
filmes de ficção não são só relevantes para quem está no universo acadêmico, mas também a
sociedade como um todo, visto que são assuntos de interesse geral. Implica dizer que os
alunos também podem buscar fora do âmbito escolar por atividades lúdicas que intensifiquem
o ensino, além de levar para fora do universo acadêmico o conhecimento científico para seus
amigos e familiares.
Nos dois filmes que foram mencionados acima ocorreu à aplicação de questionários
antes e depois deles com a finalidade de obter os resultados. No questionário antes do filme,
os alunos afirmaram ter assistido à aula referente às temáticas dos filmes e não havia assistido
ao filme. O primeiro questionário possuiu por objetivo avaliar como estavam os
conhecimentos prévios dos alunos, apenas pelos conhecimentos adquiridos nas aulas
expositivas. Já no questionário depois do filme todos os alunos afirmaram ter assistido à aula
e ao filme passado. Nesse segundo caso, foi possível agregar os conhecimentos vistos em sala
com o exposto no filme, sendo assim em um terceiro momento comparamos os resultados
através das médias de cada aluno antes e depois do filme, respectivamente. E a partir disso,
concluiríamos se o filme foi ou não pertinente para o aprendizado de biologia no IFAL.
No primeiro filme apresentado que foi : “O Planeta dos Macacos- A Origem” , dos 56
alunos totais que participaram da sessão, apenas 19 alunos responderam ao questionário antes
e depois do filme. No gráfico abaixo é possível visualizar três aspectos diferentes, o primeiro
aspecto considera o resultado positivo, que significa dizer que 12 alunos dos 19 que
responderam aos questionários antes e depois do filme apresentaram maior média depois do
filme do que antes do filme, então o filme contribuiu positivamente para o aprimoramento do
aprendizado. No segundo caso, negativo, 4 alunos dos 19 totais, obtiveram maior média antes
do filme, do que depois do filme, então o filme não contribuiu positivamente no aprendizado.
No terceiro caso a nomenclatura foi: neutro, significa dizer que 3 alunos dos 19, obtiveram
mesma média antes e depois do filme (Gráfico 2).
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Gráfico 1. Quantidade de questionários com resultados positivos, negativos e neutros.

Fonte: Acervo do Projeto (2016).
Ao analisarmos o total de alunos que responderam os questionários antes e depois do
filme, aferimos que a porcentagem de alunos total com resultado positivo foi de 63,15 %.
No segundo filme, “O que Esperar Quando Você Está Esperando.”, os resultados
também foram satisfatórios. Segue exposto no Gráfico 2:

Grafico 2. Comparação das médias dos alunos que responderam respectivamente os
questionários de antes e de depois do filme.

Fonte: Acervo do Projeto (2016).
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O total de alunos que participaram dessa sessão foi de 137 alunos. Dos quais os alunos
que responderam ao questionário antes e depois do filme, respectivamente, corresponde a 74
alunos no total. Com esses alunos aferimos as médias totais dos questionários de antes do
filme e de depois do filme, após isso, a partir dessas médias comparamos e percebemos que a
média total de antes do filme foi maior que a média total de depois do filme. No gráfico,
apresenta a média dos alunos que responderam ao questionário antes do filme: 4,85. E os
alunos que responderam ao questionário depois do filme: 7,32. É bastante notável a diferença
de médias. Com essa apuração, a partir das médias calculadas aferimos uma nota maior
depois do filme, e isso significa dizer que o filme mostrou-se eficaz.

CONCLUSÕES
Aferiu-se que a metodologia adotada para a realização do projeto mostrou-se positiva,
visto que é uma atividade lúdica e diferenciada e os resultados foram satisfatórios, além de
que o custo foi relativamente baixo, visto que a maioria dos equipamentos estava disponível
na própria instituição.
Destaca-se, portanto, que essa proposta serve de referência para as demais disciplinas
que apresentem alguma carência em relação a aprendizagem, ou na compreensão de
determinados assuntos. A partir das médias apresentadas nos questionários percebeu-se que
essas sofreram um aumento se comparadas as primeiras médias com as segundas, portanto
certificando, que a principal finalidade foi almejada, tendo em vista que os filmes de ficção
apresentaram contribuições significativas para o aprimoramento do processo de aprendizagem
em biologia no âmbito do Instituto Federal de Alagoas- Campus Maceió.
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RESUMO: Os cursos de formação de professores propiciam momentos formativos para o
exercício da docência nos diferentes níveis e modalidades de ensino que comporta o fazer
docente. O desenvolvimento do estudo partiu de uma inquietação da professora-orientadora
que ao acompanhar estudantes dos cursos de licenciatura constatou as diferentes formas e
estilos como o licenciando utilizava a observação no Estágio Curricular Supervisionado.
Neste artigo procuraremos apontar algumas contribuições da observação participante como
um aporte imprescindível ao desenvolvimento profissional do professor, seja na formação
inicial ou continuada. Para esta discussão tomamos como ponto de partida o contexto do
Estágio Curricular Supervisionado no ensino de ciências para as séries finais do ensino
fundamental. Entendemos que os estudantes de licenciatura ao adentrar na escola trazem
consigo sua história, suas crenças, seus valores que em muito afetam o olhar e o entendimento
sobre a dinâmica escolar. Por isso, evidenciar essa técnica de pesquisa – observação
participante - permite dar visibilidade a um aporte relevante no processo formativo do
professor bem como para a compreensão da complexidade do processo educativo. O estudo
utilizou como fonte primária o relatório de estágio como um documento que evidencia as
percepções de estudantes sobre um processo formativo em um determinado tempo e espaço.
A análise indicou que uma das principais contribuições da observação participante no
contexto escolar é problematizar elementos do contexto escolar e reconhecer a singularidade
de cada espaço pedagógico, das relações entre os sujeitos do processo educativo e dos
métodos de ensino.
Palavras–chave: Formação inicial de professores, técnica de pesquisa, ensino de ciências,
ensino fundamental.

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS
ABSTRACT: The teacher training courses provide formative moments for teaching at
different levels and forms of education that involves the teaching doing. The development of
the study came from a concern of professor-advisor that accompany students of Teatcher
Trainning Course found the different ways and styles such as the students used the
observation during the training process. In this article we will try to point out some
contributions of participant observation as an indispensable contribution to the professional
development of the teacher, either in initial or continuing education. For this discussion we
take as starting point the context of Curricular Training Supervised the teaching of science for
the final series of elementary education. We understand that students of Teatcher Trainning
Course to enter the school bring with them their history, their beliefs, their values that affect
the look and the understanding of the dynamics of schools. Therefore, we demonstrate this
technique of research - participant observation - allows to give visibility to a relevant
contribution in the formation process of the teacher as well as for the understanding of the
Artigos

Ciências Humanas

14402

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

complexity of the educational process. The study used as the primary source the internship
report as a document that highlights the perceptions of students on an educational process.
The analysis indicated that one of the contributions of participant observation in a school
context is to problematize elements of school context and recognize the uniqueness of each
pedagogical space, the relationship among the subjects of the educational process and
methods of teaching.
KEYWORDS: Initial teacher training, technical research, science education, elementary
education.
INTRODUÇÃO
Os cursos de formação de professores devem propiciar momentos formativos para o
exercício da docência nos diferentes níveis e modalidades de ensino que comporta o fazer
docente, possibilitando processos de investigação que problematizem o processo de ensinar e
aprender. Reconhecemos que todas as disciplinas dos cursos de formação de professor devem
contribuir com a formação docente, no entanto, defendemos que o estágio curricular
supervisionado deve se constituir em um eixo articulador do processo formativo docente. É no
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) que o licenciando experenciará seu campo de
atuação – a escola-campo, em todas as dimensões que comporta a sua ação educativa, ou seja,
desde o portão de entrada da escola, a biblioteca, a secretária, a sala de aula e todos os espaços
educativos.
Ao adentrar nas instituições escolares, o licenciando imerge em um ambiente cultural
constituído por pessoas, espaços e tempos que interagem e se relacionam. É um local onde há
negociações e conflitos permeados pelas relações de poder. Como compreender essa
dinamicidade e esses processos intrínsecos da/na escola no processo de formação inicial à
docência? Uma das alternativas de investigação convencionalmente utilizadas no Estágio
Curricular Supervisionado refere-se à observação.
O desenvolvimento do estudo se originou pela inquietação da professora-orientadora
que, ao ouvir relatos de estudantes sobre a escola no momento do Estágio Curricular,
constatou diferentes formas como o licenciando dava sentido e significado à escola nos seus
relatórios. O que observavam? Como observavam? O que poderia ter sido observado? Por que
não se observou? Estas questões instigaram o início do estudo e fundamentaram nosso
caminho metodológico e análise.
Diante destas questões previamente esboçadas, procuramos apontar algumas
contribuições da observação participante considerando-a como um aporte imprescíndível ao
desenvolvimento profissional do professor, seja na formação inicial ou continuada. Para esta
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discussão, tomamos como ponto de partida o contexto do Estágio Curricular Supervisionado
no ensino de ciências para as séries finais do ensino fundamental de escolas da rede pública.
Entendemos que os estudantes de licenciatura ao adentrar na escola-campo trazem
consigo sua história, suas crenças, seus valores que em muito afetam o olhar e o entendimento
sobre a dinâmica escolar. Portanto, lançam um olhar sobre o contexto educacional que
posteriormente será socializado para/com outros estudantes bem como com a professoraorientadora. Por isso, a observação participante permite dar visibilidade da relevância dessa
técnica no processo formativo do professor bem como para a compreensão da complexidade
do processo educativo.

MATERIAL E MÉTODOS
Para a identificação das contribuições da técnica de pesquisa – observação participante
– na formação inicial de professores utilizamos como fonte primária o relatório de estágio
entendendo-o como um documento que evidencia as percepções de estudantes sobre um
processo formativo em um determinado tempo e espaço.
O documento - relatório de estágio - é redigido no formato descritivo e se organiza dos
seguintes itens: introdução, desenvolvimento do estágio (ambientação na escola, observação
participante em sala de aula, trabalho pedagógico coletivo) e considerações finais. Estes
relatórios tiveram como base os “diários de campo” escritos pelas estudantes durante o
desenvolvimento do Estágio na escola-campo. Frisamos que, embora haja uma parte
específica no relatório sobre a observação participante, julgamos que esta técnica fundamenta
toda a escrita do relatório que vem permeada de percepções, sensações, emoções e olhares das
estudantes sobre o contexto educacional.
O córpus documental se constituiu de dois relatórios de estágio escritos no ano de 2015,
referente ao momento de “ambientação na escola” assim denominado por representar a
primeira imersão dos estudantes na escola-campo que neste artigo estão identificados como
Relato A e Relato B. Salientamos que estes relatórios são oriundos de observações realizadas
por duas estudantes da Licenciatura em Ciências Biológicas em escolas da rede pública de
ensino.
A leitura do material possibilitou a identificação de vários aspectos sobre o processo
escolar. Para este artigo, selecionamos três aspectos por serem os mais enfatizados nos
momentos de diálogo entre professora-orientadora e licenciando. São eles: espaço
pedagógico, relação pedagógica e metodologia de ensino.
Artigos

Ciências Humanas

14404

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A observação participante durante o período do Estágio Curricular Supervisionado se
dá em todos os momentos do processo de relação e interrelação com o ambiente educacional.
A observação participante permite o levantamento de informações que contribuem para a
compreensão da escola-campo e de sua dinâmica em relação aos contextos nos quais se
insere.
Na observação participante, o investigador “introduz-se no mundo das pessoas que
pretende estudar, tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança” (BODKAN;
BIKLEN, 1994, p.16). Embora esta técnica tenha iniciado no século XIX, somente durante a
primeira guerra mundial com Malinowski que as produções acadêmicas a enfatizaram,
principalmente dentre os antropólogos e sociólogos.
Cabral (1983, p.332) encontra duas armadilhas para o observador participante: 1) o
perigo de cair na participação inobservante, ou seja, uma interiorização total dos interesses e
ideais do grupo a estudar; 2) o perigo de cair numa observação distante e fria que impeça o
pesquisador de uma visao em profundidade do grupo social a estudar e provoque reação
natural do próprios membros do espaço investigado. Por isso, durante o Estágio Curricular
Supervisionado, a socialização e o compartilhamento de informações são importantes uma
vez que possibilita analisar e problematizar os aspectos observados, permitindo aos
professores-orientadores e estudantes da licenciatura a ampliação da análise da dinâmica
educacional. Alves (2003) considera importante o estudo das escolas em sua realidade
procurando evidenciar “o que nela se faz e se cria” (p.65) como possibilidades criadas pelos
sujeitos que trabalham, estudam ou levam seus filhos em um determinado contexto. Portanto,
é necessário compreender a riqueza, diversidade e complexidade do cotidiano e da cultura
escolar.
O córpus documental possibilitou entendermos como as estudantes estão se
construindo como professoras e como compreendem a docência, ou seja, verificar como
reelaboram seus conhecimentos no confronto com as experiências vividas no contexto
escolar. A análise compreendeu três aspectos destacados nos documentos analisados: espaço
pedagógico, relação pedagógica e metodologia de ensino.
O espaço pedagógico refere-se ao “lugar de pertencimento, de convivência, de
relações, de movimento” (VEIGA, 2008, p.288-289) no qual os agentes da aula estão
inseridos e com os quais se relacionam. A autora recomenda que planejar um projeto de
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aprendizagem significa uma “análise do espaço físico” e o entendimento dos “equipamentos
didáticos como meios” para potencializar a aprendizagem.
Nos relatórios das estudantes, verificamos que as descrições dos espaços físicos das
escolas-campo dão materialidade ao espaço pedagógico. Assim, relatam as deficiências na
sala de aula:
era um espaço pequeno em relação a quantidade de alunos, as portas não
tinham maçaneta pois a própria escola tirava para que os alunos não ficassem
trancados na sala quando esta ficava com defeito. As paredes das salas eram
riscadas com pinceis, corretivos, lápis, batom. As carteiras, algumas eram
danificadas, riscadas e em muitos casos não tinham apoio para colocar o caderno,
até a própria mesa dos professores era quebrada (RELATO A)

O ambiente físico da sala de aula emerge como uma das preocupações centrais das
licenciandas sobre o espaço pedagógico. Verifica-se que prevalece o “olhar de espanto” diante
de um contexto vivido anteriormente como estudante da educação básica. O que antes se
encontrava na condição de “naturalizado”, agora, como licenciandas, as condições das escolas
tornam-se visíveis.
O segundo aspecto que trata da relação pedagógica constitui-se como um dos
elementos para a concretização do projeto pedagógico da escola e resulta de uma relação
pedagógica entre professores e alunos, mediada pelos conhecimentos, que não pode ocorrer
simplemente com a aplicação de um conjunto de técnicas isoladas. A relação pedagógica
consiste em “um conjunto de relações humanas, sociais, históricas e profissionais que se
estabelecem entre o professor, o aluno e o conhecimento” (VEIGA, 2008, p.293).
Nos relatos das licenciandas evidenciamos situações diferenciadas quanto à relação
pedagógica. No relato A as “aulas dependendo do conteúdo as conversas eram minimizadas”
compreendemos que os alunos do ensino fundamental condicionavam seu compromisso com
a aprendizagem mediante o conteúdo apresentado. No relato B “foi possível observar a
integração e respeito que os alunos têm com a professora-campo que procura mantê-los
ocupados evitando assim conversas paralelas” encontramos indícios sobre a afetividade no
processo de ensino. Destaca também que na relação pedagógica “falta de interesse de alguns
professores em relação aos alunos” e “alunos também demonstram desinteresse e
irritabilidade com determinadas disciplinas”. Estas variáveis – compromisso com a
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aprendizagem e afetividade no processo de ensino - devem se constituir em momentos de
análise entre a professora-orientadora e os licenciandos.
A problematização sobre as percepções e compreensões das estudantes sobre os
aspectos observados permite outras possibilidades de análise do contexto educacional e,
principalmente, identificar as diferentes reações e resistências dos sujeitos no contexto da sala
de aula, levando-as a avaliar o contexto educacional além das dicotomias bom-mal,
disciplina-indisciplina, atento-desatento. Problematizar a complexidade da relação pedagógica
permite visibilizar as maneiras como os sujeitos relacionam entre si e com o conhecimento.
Quanto ao terceiro aspecto – método de ensino – Veiga (2008) diz que a concepção de
método de ensino “congrega um conjunto de disponibilidades pessoais e instrumentais
organizado para promover a aprendizagem e desenvolver o ensino” (p.281). Prescinde,
portanto, de uma intencionalidade e de uma finalidade – ou seja, por quê? para quê? como? de
ensinar e de aprender.
A proposta de ensino de ciências descrita no Relato A descreve que os conteúdos
obedecem a “sequência dos conteúdos do livro” acompanhada pela “correção dos exercícios
por parte dos alunos em conformidade com a professora”. Também destaca que uma das
orientações comuns da professora-campo para os alunos se constitui na leitura de “um
determinado parágrafo do conteúdo no livro”. O relato ressalta que o aluno “copia da lousa
partes interessantes que não têm no livro” bem como “A professora-campo também usa a sala
de vídeo para trazer uma aula mais expositiva”. No Relato B “os conteúdos são do livro
didático e passado ao longo do ano letivo, todos são trabalhados e apresentados de forma
tradicional com o uso do quadro branco”.
Nos relatos os olhares das licenciandas direcionam-se aos recursos didáticopedagógicos (vídeo, livro didático, quadro branco) no processo de ensino. Constatamos que as
licenciandas enfatizam que as técnicas e recursos de ensino devem ser otimizados visando a
aprendizagem dos alunos. No entanto, Veiga (2008, p.282) adverte que na organização da
aula, os professores “devem considerar que a chave interpretativa dos métodos está centrada
na atenção a um objetivo didático, a natureza do conteúdo, bem como no aluno” e isso exige a
definição e discussão sobre as intencionalidades de ensino. Portanto, analisar todos estes
aspectos do ensinar e do aprender contribui para o processo formativo docente na medida em
que possibilita uma problematização da escola em todas as suas dimensões.
Compreendemos que a observação participante se constitui em uma técnica de
pesquisa relevante na formação docente, no entanto, torna-se fundamental que os aspectos
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observados sejam analisados e problematizados convergindo para a proposta de Bogdan e
Biklen (1994) que propõem que as observações se componham de uma parte descritiva e uma
parte reflexiva. Na parte descritiva haja o detalhamento dos fatos e das atividades, a
transcrição das falas dos sujeitos, a descrição do comportamento do observador. Na parte
reflexiva devem-se incluir os comentários pessoais do observador durante o estudo.
Acreditamos que tais elementos se tornarão potencializadores no processo formativo docente
seja dos licenciandos, seja dos professores-orientadores e professores-campo.

CONCLUSÕES
Os processos formativos para a docência se desenvolvem em diferentes momentos,
seja na formação inicial, seja na formação continuada. Com este estudo constatamos que a
observação participante, como técnica de investigação, permite trazer elmentos da dinâmica
da sala e do espaço escolar que, ao serem problematizados, podem contribuir para o exercício
docente.
Para isso, precisamos exigir espaços e tempo para debates e questionamentos sobre os
aspectos observados em relação ao processo de ensinar e aprender, às condições do trabalho
docente e à relação professor-aluno com intuito de contribuir para a formação de pessoas.
O estudo apontou algumas contribuições da observação participante como um aporte
imprescíndível ao desenvolvimento profissional do professor, seja na formação inicial ou
continuada. Na formação inicial, o momento do Estágio Curricular Supervisionado possibilita
a discussão com a professora-orientadora e com outros licenciandos turma problematizando
as questões escolares identificadas na observação participante e as implicações das questões
sociais no processo de ensinar e aprender. São nestes momentos da partilha e do diálogo que
se constatada as diferentes realidades educacionais, posturas de professores e alunos, gestão
escolar e currículo. Por sua vez, na formação continuada – professores-orientadores,
professores-campo –, a observação participante, como técnica de investigação, permite a
análise de situações vivenciadas no cotidiano escolar e apresenta indicadores para pensar o
planejamento de intervenções educativas.
Intencionamos neste artigo incetar uma discussão sobre a observação participante
como uma das técnicas de investigação na formação de professores, seja inicial ou
continuada, procurando trazer evidências de que esta técnica pode potencializar a
compreensão da complexidade da escola quando vinculada a outros momentos do processo
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formativo como a socialização, a análise, a discussão e o debate dos elementos observados do
cotidiano escolar.
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RESUMO: No Brasil, o processo de urbanização e de ocupação, apropriação e uso do solo
urbano aconteceu de modo acelerado e desordenado. A consequência de tal circunstância
foram cidades com uma infraestrutura precária e com distintos problemas, revelando as
disparidades vigentes na produção espacial e, igualmente, na reprodução da vida. Com o
objetivo central de compreender a relação espacial que os moradores da Cidade de São
Raimundo das Mangabeiras constroem com o espaço, buscou-se promover uma discussão de
como esses indivíduos recriam sua territorialidade, quais são seus sentimentos em relação ao
município e como avaliam a sua infraestrutura interna através da aplicação de questionários.
Além disso, empregou-se a composição de uma revisão literária e a realização de entrevistas
semiestruturadas com o intuito de conhecer o processo de desenvolvimento da região sul do
Maranhão e explorar os instrumentos urbanísticos proporcionados pelo Estatuto da Cidade
bem como articular a relação entre estrutura, processo, função com o intuito de captar a
organização espacial e a natureza histórica do território. O resultado de tal intento foram
informações que podem subsidiar estratégias de apoio à formulação e à execução da política
de desenvolvimento territorial em diferentes escalas com a integração das esferas política,
econômica e social a fim de possibilitar a ampliação dos recursos da cidade.
Palavras–chave: estatuto da cidade, infraestrutura, ocupação do solo

OCCUPATION OF URBAN SPACE, TERRITORIALITY AND FEELING
TOPOPHILIA IN SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA
ABSTRACT: In Brazil, the process of urbanization and occupation, appropriation and use of
urban land happened accelerated and disorderly way. The consequence of such circumstances
were cities with poor infrastructure and different problems, revealing the disparities existing
in the space production and also in the reproduction of life. With the main objective to
understand the spatial relationship that residents of the city of São Raimundo das
Mangabeiras building with space, sought to promote a discussion of how these individuals
recreate their territoriality, what are your feelings about the city and how to evaluate its
internal infrastructure through the use of questionnaires. In addition, we used the composition
of a literature review and conducting semi-structured interviews in order to know the
development process in the southern Maranhão region and explore the urban instruments
provided by the City Statute and articulate the relationship between structure, process,
function in order to capture the spatial organization and the historical nature of the territory.
The result of this attempt was information that can support strategies to support the
formulation and implementation of territorial development policy at different scales with the
integration of political, economic and social to enable the expansion of the city's resources.
KEYWORDS: city statute, infrastructure, use land
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o mundo vem se tornando cada vez mais urbanizado e o Brasil,
assim como os demais países periféricos do sistema capitalista, teve um processo de
urbanização acelerado e (portanto) desordenado em decorrência da falta de planejamento. Tal
fato gerou cidades com uma infraestrutura urbana inapta a favorecer o bem-estar coletivo para
crescente população que se apropria e ocupa esse espaço.
Conhecer as condicionantes assim como os fenômenos advindos do processo em curso é
fundamental para a gestão municipal, visto que a falta de um planejamento urbano adequado
resulta em diversos e distintos problemas que, gerados pela má ocupação do solo urbano,
manifestam as desigualdades existentes na produção espacial e, por conseguinte, na
reprodução da vida, já que o lugar é base e o produto das relações humanas.
Então, tendo em vista a anulação, ou ao menos redução, dessas desigualdades, é
primordial compreender “como os homens organizam sua sociedade no espaço, e como a
concepção e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças” (SANTOS, 1985, apud
CORRÊA, 2000), reconhecendo, ademais, as questões cotidianas daqueles que habitam o
território, com ênfase a maneira como eles recriam sua territorialidade, porque a produção e
revelação da cidade – lócus da vida econômica, cultural e social e centro das decisões
políticas – dá-se no plano da vida e do indivíduo (CARLOS, 2007).
Logo, conhecer o lugar, enquanto parcela do espaço, abre a perspectiva para se pensar o
viver e o habitar, o uso e o consumo, e os processos de apropriação do espaço (CARLOS,
2007): Onde os habitantes de São Raimundo das Mangabeiras costumam consumir bens e
serviços? Quais as suas principais motivações para morar no município? Qual visão essa
sociedade tem a respeito da cidade? Como essas pessoas avaliam a sua infraestrutura urbana?
Para responder tais questionamentos, o presente artigo busca mostrar resultados
alcançados na realização do projeto PIBIC Jr. “Domínio do espaço e organização das
dinâmicas urbanas no município de São Raimundo das Mangabeiras” através da articulação
da relação entre estrutura, processo, função e forma (CORRÊA, 2000) que permitiram a
compreensão da organização espacial e da natureza histórica da cidade de Mangabeiras.
Porque pensar no desenvolvimento do território municipal na atualidade requer uma
visão integradora das especificidades regionais e uma potencialização das possibilidades de
inserção local no desenvolvimento nacional (MIRANDA, 2009), além de um diálogo entre as
estratégias de desenvolvimento urbano e as de políticas públicas.
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Considerando-se, ademais, os instrumentos oferecidos pela legislação urbanística, em
especial pelo Estatuto da Cidade – a Lei Federal 10.257/2001 –, que proporcionam a
implantação de uma política urbana que intenta promover a ampliação dos recursos da cidade
e a orientação do crescimento na direção do desenvolvimento ao estimar os atores locais, os
recursos naturais, a infraestrutura existente, o capital humano, o capital social, entre outros
fatores, para assegurar o direito à cidade a todos os cidadãos.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho, desenvolvido com pesquisa documental, bibliográfica e de campo,
se propõe a discutir e analisar o espaço urbano e as dinâmicas desse ambiente, tendo como
cenário o município de São Raimundo das Mangabeiras, ao respaldar-se nas técnicas e
métodos conhecidos como qualitativos, sem negar, no entanto, a importância do aspecto
quantitativo utilizado como parte do método estatístico.
Com o objetivo de reduzir o problema a quadro de referência teórico, realizou-se
levantamento bibliográfico buscando dados referentes ao objeto de estudo através de
pesquisas específicas sobre planejamento urbano em âmbito nacional, regional e local. Além
disso, por meio de arquivos públicos disponibilizados nos portal do IBGE e fontes estatísticas,
foi traçado o perfil da cidade no contexto urbano-regional.
Paralelamente, a pesquisa de campo teve como estratégia a aplicação de questionários e
a realização de entrevistas semiestruturadas.
O questionário, destinado a uma amostra da população mangabeirense, buscou explorar
o sentimento de topofilia. As entrevistas foram realizadas de maneira informal com alguns
dos encarregados dos órgãos públicos responsáveis pela infraestrutura urbana do município.
Através de questionamentos básicos, os informantes começaram a participar na elaboração do
conteúdo da pesquisa seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas
experiências dentro da temática abordada.
Em síntese, a pesquisa buscou estabelecer um diálogo entre essastrês esferas sob a
justificativa de que o espaço urbano é resultado da forma como a sociedade se organiza sobre
o território.
Portanto, trabalhar em conjunto com a comunidade é fundamental para o
desenvolvimento de conhecimentos coerentes à aplicação prática na resolução de problemas
específicos desse espaço urbanizado e para melhoria da qualidade das relações sociais e
urbanas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Realidade urbana brasileira
Atualmente, o mundo é urbano e, como tal, é pautado pela globalização, informatização
e instantaneidade das comunicações assim como, paradoxal e complementarmente, pela
fragmentação expressa nas diferentes paisagens que compõem a heterogênea realidade urbana
e desigualdade do modo de produção do urbano.
O Brasil, caracterizado por uma formação socioeconômica complexa e disparidades
regionais fortíssimas, tem o processo de urbanização simultâneo ao de industrialização, fato
que resulta na construção de cidades caracterizadas, em sua maioria, como desorganizadas e
desordenadas. Nas experiências brasileiras, as políticas urbanas e a gestão municipal são,
geralmente, desvinculadas, o que implica em um espaço urbano inapto a favorecer qualidade
de vida à população.
O Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001), no entanto, estabelece recursos à disposição do
munícipio para a indução e o controle da ocupação do solo, o acesso a terra urbanizada, a
regularização fundiária e a promoção de uma gestão democrática (MIRANDA, 2009), pois o
processo de desenvolvimento depende do protagonismo local. Logo, como fomento, é
necessário que a cidade se torne “um fator de distribuição de infraestruturas, serviços
públicos, qualidade de vida e oportunidades para a população no território” (FERNANDES,
2009).
Realidade urbana sul maranhense
A ocupação e o domínio do território maranhense foram caracterizados, de acordo com
Rocha (2015), por duas frentes de expansão distintas que, provenientes do litoral maranhense
e do Nordeste brasileiro, apresentavam o comum interesse de expandir os domínios
territoriais à custa da escravização e dizimação indígena, porém fazendo uso de diferentes
modos e meios ocupacionais.
Para Cabral (1992, apud ROCHA, 2015), essas duas linhas “delinearam formas de
exploração econômica e padrões de comportamento bastante característicos nos espaços
ocupados”.
Na segunda metade do século XX, inicia-se no Maranhão um intenso crescimento
populacional em decorrência da expansão da fronteira agrícola e, por conseguinte, um
processo de significativas transformações. As condições naturais, a disponibilidade de
circulação e as políticas governamentais incentivadoras dos fluxos migratórios (ROCHA,
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2015) foram fatores de ampla relevância para determinar as diferenciadas áreas no território
maranhense.
Ademais, desde a década de 1950, a modernização da agricultura vem contribuindo para
com o processo de urbanização das cidades através das novas relações entre o campo e a
cidade, desencadeadas pelas necessidades do consumo produtivo agrícola (ELIAS, 2007 apud
MOTA & PESSÔA, 2009).
A Mesorregião Sul do Maranhão, composta por 20 municípios, inclusive São Raimundo
das Mangabeiras, foi emersa como fronteira econômica graças ao preço baixo da terra e a
topografia plana da terra, dentre outros fatores que propiciaram a migração dos agricultores
para esta localidade. Além disso, a década de 1970 foi marcada “pelos investimentos em
tecnologia agrícola que estimularam a agricultura, especialmente de soja, nos cerrados”
(HAESBAERT, 1997 apud MOTA & PESSÔA, 2009).
Logo, a ocupação do Sul do Maranhão foi pautada por interesses a uma politica de uso
dos recursos peculiares a essa área, com o objetivo de direcioná-los ao mercado externo.
Realidade urbana de São Raimundo das Mangabeiras
Nos últimos 50 anos, São Raimundo das Mangabeiras, de acordo com os dados obtidos,
praticamente dobrou a população nele existente (Figura 1).
Os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2010 apontam que a população mangabeirense, composta por aproximadamente
17474 habitantes, encontra-se concentrada na zona urbana (72%).

Figura 1: Evolução da População de São Raimundo das
Mangabeiras.
Um número expressivo dos habitantes do município é oriundo de outras cidades do
Estado do Maranhão, especialmente da mesorregião Sul. A permanência desses moradores no
município está associada a fatores como a presença da família e o baixo índice de violência.
O sentimento de topofilia, isto é, o vínculo do individuo com o lugar, foi explorado
através da busca pelas paisagens mais agradáveis e menos agradáveis que compõem São
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Raimundo das Mangabeiras, tanto as urbanas (Figura 2) como as “naturais” (Figura 3), sob a
ótica dos participantes do questionário topofílico.

Figura 2: Paisagens urbanas de São Raimundo das Mangabeiras:
mais agradáveis e menos agradáveis.

Figura 3: Paisagens “naturais” de São Raimundo das Mangabeiras:
mais agradáveis e menos agradáveis.
Dentre as paisagens urbanas, pode se evidenciar que a responsável por sentimentos
topofílicos mais fortes é a Praça da Matriz. A respeito da paisagem natural, as chácaras,
nitidamente, destacam-se como mais agradável seguida do Riacho Cachoeira que também se
destaca como paisagem menos agradável.
A infraestrutura do município recebeu, em linhas gerais, uma boa avalização, como
demostrado na Tabela 1.
Tabela 1. Avaliação qualitativa da Infraestrutura
segundo os moradores do município. IFMA, 2016.
Aspecto/Qualidade Excelente
Bom
A
50%
B
50%
C
45%
D
15%
35%
E
60%
F
55%

de São Raimundo das Mangabeiras,
Regular
45%
40%
35%
35%
35%
25%

Ruim
5%
10%
20%
15%

Péssimo
15%
5%
5%

A = Equipamentos comerciais e de serviços no entorno dos empreendimentos.
B = Acessibilidade e localização dos principais locais utilizados para consumo de bens e serviços.
C = Acessibilidade e localização dos principais locais utilizados para lazer.
D = Acessibilidade e localização dos principais locais utilizados para educação básica e ensino
superior.
E = Acessibilidade e localização dos principais locais utilizados para trabalho e moradia.
F = Infraestrutura interna e de serviços públicos oferecidos.
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Figura 4: Pontos positivos e negativos sobre o município de São Raimundo das
Mangabeiras.
A Figura 4 no entanto, expressa um grau de grande insatisfação no que diz respeito à
educação, saúde, empregabilidade e lazer. É necessário destacar que o município, de acordo
com as informações provenientes das entrevistas com encarregados dos órgãos públicos, não
possui um Plano Diretor (pois ainda não tem requisitos para tal). Ele é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana, fato que explica as ambiguidades
expressas pelos informantes.
Por conseguinte, estabelecer um Plano Diretor vinculado à gestão urbana é
indispensável, considerando-se que “o planejamento é a preparação para a gestão futura [..]
e a gestão é a efetivação [...] das condições que o planejamento feito no passado ajudou a
construir” (SOUZA, 2002, p.46 apud SILVA, 2011).
CONCLUSÕES
A infraestrutura interna de São Raimundo das Mangabeiras é boa, no entanto pode
melhorar através da formulação de um plano que reconheça os conflitos presentes na
administração, uso e ocupação do solo.
A cidade desperta sentimentos positivos na população que a habita. Reconhece-se,
todavia, a necessidade de fortalecer as relações humanas, responsáveis pelo desenvolvimento,
através do estímulo ao protagonismo local.
Informações sobre o desenvolvimento, ocupação, gestão e população do município e da
mesorregião Sul do Maranhão são limitadas.
Atualizar os dados demográficos, econômicos, dentre outros, que caracterizam essas
localidades é de fundamental importância para o desenvolvimento futuro de pesquisas acerca
do espaço urbano.
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Além disso, verifica-se a necessidade de estabelecer um histórico da relação campocidade, com ênfase na dinamicidade do espaço, visto que a mesorregião em que o município
se encontra é marcada pela atividade agrícola.
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OS JOGOS DIDÁTICOS COMO INSTRUMENTO CRIATIVO NO
PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM
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RESUMO: A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos,
proporcionando um instrumento inovador no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido
o trabalho foi desenvolvido baseando-se nos jogos didáticos, onde o ensino de
empreendedorismo é trabalhado com uma ação lúdica, contendo regras onde todos os alunos
interagem. Além disso possui funcionalidade educativa, despertando o prazer pela disciplina
de uma forma criativa. Vale ressaltar que foi aplicado um jogo empreendedor no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, que auxiliou o discente na
visualização do cenário empresarial, permitindo a identificação de características
empreendedoras necessárias ao desenvolvimento profissional, bem como ao ambiente das
organizações. Dessa forma, utilizou-se a aplicação de questionários aos alunos possibilitando
a análise da metodologia adotada. O estudo corroborou a importância dos jogos pedagógicos
como um instrumento exponencial no processo de aprendizagem, sendo uma ferramenta
criativa na prática didática.
Palavras–chave: aprendizagem, empreendedorismo, lúdico

THE EDUCATIONAL GAMES AS A TOOL IN THE CREATIVE
PROCESS OF TEACHING - LEARNING
ABSTRACT: The exploration of the playful aspect, it can become an enabling technique in
the development of concepts, enhancing content, sociability among students, providing an
innovative tool in the teaching-learning process. In this sense the work was developed based
on educational games, where entrepreneurship teaching is working with a playful action, with
rules where all students interact. Also it has educational functionality, awakening the pleasure
of discipline in a creative way. It is noteworthy that applied an entrepreneur game at the
Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá, which assisted the students
in view of the business environment, allowing the identification of entrepreneurial
characteristics necessary for professional development, and environmental organizations.
Thus, we used the questionnaires to students enabling the analysis of the methodology. The
study confirmed the importance of educational games as an exponential tool in the learning
process, being a creative tool in the teaching practice.
KEYWORDS: learning, entrepreneurship, playful.
INTRODUÇÃO
Os jogos didáticos apresentam-se como uma grande ferramenta de ensino e
aprendizagem, pois é um metodologia criativa que ajuda e facilita o aluno a desenvolver suas
habilidades e conhecimentos de maneira lúdica e didática. Isto permite que disciplinas se
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tornem mais interessantes pelo acréscimo de atividades criativas. (MÚRCIA, 2005)
Percebe-se muitas vezes que um quadro de giz não consegue atrair a atenção de nossos
alunos, sendo necessário, então, diversificarmos nossas metodologias de ensino, sempre em
busca de resgatarmos o interesse pelo conhecimento.
A simulação de ambientes organizacionais proporciona melhor assimilação dos
conteúdos pela interconexão entre eles e pelo estímulo ao entendimento da lógica através do
jogo. (VELASCO, 1996)
Além disso, os jogos educativos revelam a sua importância, pois promovem situações
de ensino-aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades
lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a capacidade de transformação do saber. (FRIEDMANN,
1996)
Mesmo diante de tantas ferramentas inovadoras no campo da educação, tais como: a
introdução da informática, o uso de multimídias, a interação via internet, entre outros por sua
vez tão importantes e em ascendência atualmente, o professor ainda encontra muitas
dificuldades em sala de aula, principalmente no que diz respeito à motivação dos alunos para
a aprendizagem. (GENTILE, 2005)
Sabe-se que uma aula mais dinâmica e elaborada requer também mais trabalho por
parte do docente, entretanto, o retorno pode ser bastante significativo, no que tange a melhoria
da qualidade de ensino, visto que a capacidade de criar novas maneiras de ensinar,
possibilitam modificar padrões tradicionais. (BROUGÈRE, 1998)
O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na construção
do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias, além disso, é
uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais. Esta
investigação surge pela necessidade de descrever a incorporação do lúdico na prática docente
e os benefícios para o processo ensino-aprendizagem dos educandos. (MARROCOS, 2008)
Limitando-se a identificar as facilidades e dificuldades para a incorporação do lúdico e
quais os benefícios que o lúdico pode oferecer. Tendo em vista que é grande a
responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos educandos fazendo-se a
integração dos conteúdos curriculares propostos com o lúdico, vemos que os resultados na
aprendizagem será mais significativo. (KISHIMOTO, 2000)
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Este trabalho visa apresentar a importância da utilização dos jogos no processo de
ensino- aprendizagem, como instrumentos motivadores de imenso potencial de sociabilidade
e integração, bem como facilitadores do processo de ensino- aprendizagem necessários ao
desenvolvimento humano.
Nesta proposta exploraremos o aspecto lúdico apresentando um jogo de negócios
trabalhado em sala de aula com alunos da turma do curso técnico em redes, envolvendo a
disciplina de empreendedorismo no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Amapá.
A importância do estudo está na oportunidade de visualizar como os jogos didáticos
podem ser utilizados como ferramenta auxiliadora do processo de conhecimento.
Portanto, o estudo servirá como uma proposta inovadora das ferramentas didáticas
relacionadas ao processo educacional, propondo reflexões no que concerne a melhoria das
metodologias docentes. Além de

mobilizar o interesse e a criatividade dos alunos,

desmitificando o empreendedorismo para além do ambiente escolar.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica e de campo que auxiliou o estudo de forma
sistematizada, a fim de analisar a dinâmica dos jogos didáticos.Vale ressaltar que os dados
foram apresentados na forma de gráficos que foram tratados estatisticamente, através dos
sistemas de informação.
De acordo com Fachin (2006), “entende-se que a pesquisa bibliográfica, em termos
genéricos é um conjunto de conhecimentos reunidos de obra de toda a natureza". Tem como
finalidade conduzir o leitor à pesquisa de um tema específico, oferecendo embasamento ao
estudo abordado.
Através da pesquisa bibliográfica foi possível elaborar um levantamento bibliográfico
através de livros, artigos, revistas, dentre outros materiais de origem escrita que serviram
como fonte de leitura ou estudo. Lakatos (2001) enfatiza que, “ todo tipo de estudo deve,
primeiramente ter o apoio e o respaldo da pesquisa bibliográfica”, pois este conduzirá o
pesquisador no estudo e direcionará o mesmo na descoberta de novas pesquisas.
Vale ressaltar que será utilizado a pesquisa exploratória, pois tem como finalidade
aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto que será abordado. Tal pesquisa
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facilita no desenvolvimento de questionário ou para servir de base a uma pesquisa a longo
prazo, ajudando a formular hipóteses, ou na formulação mais precisa dos problemas de
pesquisa (GIL,2008).A pesquisa foi realizada em caráter quantitativo, na qual empregou-se
técnicas como o questionário, na qual foi oportunizado informações essenciais a cerca do
estudo.
Para contemplar os objetivos da pesquisa foi indispensável o levantamento de dados
envolvendo os discentes. Dessa maneira, buscou-se informações de modo organizado,
relacionadas aos aspectos do jogo executado. A pesquisa foi realizada em caráter exploratório
na qual empregou-se técnicas como o questionário na turma do curso técnico em redes da
instituição, na qual foi oportunizado informações essenciais para os resultados do estudo.
Vale ressaltar que o questionário é um instrumento valioso de tabulação de dados que
proporciona o enriquecimento da pesquisa propriamente realizada. Dessa maneira foram
aplicados 34 questionários aos discentes da turma do curso técnico em redes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. Além disso, ressalta-se que foi
implementado um jogo relacionado a área de empreendedorismo, possibilitando acompanhar
o desenvolvimento dos alunos, a medida que atuavam nas tomadas de decisões necessárias as
regras do jogo, exigindo dos mesmos conhecimentos e habilidades relacionadas as teorias e
conceitos de gestão empresarial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que diante das variáveis analisadas na figura 1, uma parcela considerável
respondeu positivamente a cerca do processo de ensino- aprendizagem obtido no decorrer da
realização dos jogos didáticos. Convém destacar que a pesquisa revelou que a maioria dos
discentes 68% concorda que os jogos permitiram uma interação entre os envolvidos e que
grande parte dos pesquisados 85% não obteve dificuldade no aprendizado no decorrer da
execução do jogo.
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Figura 1 - Características descritivas das variáveis de 1 a 4. IFAP, 2016.
De acordo com Almeida (2003, p.22) "é preciso que haja mudanças na preparação de
nossos alunos para a vida e não apenas o mero acúmulo de informações que não fazem
sentido na vida de cada um". Sendo assim, verifica-se que 71% dos pesquisados utilizará o
aprendizado obtido no aspecto de sua vivência.

Figura 2 - Características descritivas das variáveis de 5 a 8. IFAP, 2016.

Percebe-se que na figura 2 uma parcela significativa 79% sentiu satisfação na
realização do jogo, que não percebeu a temporalidade que deu-se nos jogos didáticos.
De acordo Múrcia ( 2005, p. 16)," a exploração dos jogos didáticos, podem viabilizar
uma metodologia facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na
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sociabilidade entre os alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação,
tornando esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na
obra seja assegurado." Neste sentido houve uma porcentagem considerada que percebeu a
relação do conteúdo vislumbrado no jogo com outros aspectos cotidianos.

Figura 3 - Características descritivas das variáveis de 9 a 12. IFAP, 2016.

Demonstra-se que 76% dos alunos sentiu-se realizado na finalização dos exercícios da
figura 3. Conforme Gentile, (2005), as atividades lúdicas, além de ser fonte de prazer e
descoberta para o aluno, possibilita contribuir na construção do conhecimento como
mediadores da aprendizagem. Vale destacar que para a grande maioria dos pesquisados 74%,
o jogo possui relação com temas discutidos no ambiente escolar, reforçando a transmissão do
saber.
Outro fator a considerar é que para 68% dos alunos o jogo oferece desafios,
estimulando o jogador em persistir para enfrentar os obstáculos no alcance dos objetivos.

CONCLUSÕES
Através deste trabalho foi possível entender a importância da utilização dos jogos no
processo educativo, como instrumento facilitador da integração, da sociabilidade, do despertar
lúdico, e principalmente como ferramenta capaz de transmitir informações diversificadas,
contribuindo para o desenvolvimento profissional.
Destaca-se que os jogos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao ensino e
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que este tipo de prática pedagógica conduz o estudante à exploração de sua criatividade,
dando condições de uma melhora de conduta no processo de ensino e aprendizagem.
Entretanto os jogos necessitam serem conduzidos de forma clara e simples,
informando sobre as regras que devem ser seguidas para que o alcance do resultado esperado
seja satisfatório.
Ademais, percebe-se que os jogos são instrumentos que possibilitam uma
metodologia diferenciada para a transmissão do saber, permitindo que a disciplina de
empreendedorismo seja internalizada sob uma ótica inovadora aos discentes. Além disso, o
indivíduo criativo constitui um elemento importante para a construção de uma sociedade
empreendedora, capaz de fazer descobertas, inventar, inovar, mudar para a adaptação do
ambiente no qual encontra-se inserido.
Apesar do desafios encontrados na promoção do desenvolvimento de um ensino de
qualidade, verifica-se que a inclusão de ferramentas lúdicas, pode ser um passo inicial no
fomento de uma educação de excelência.
No entanto, torna-se imprescindível uma análise crítica do papel docente no sistema
educacional, para que efetivamente novas mudanças no processo de ensino possam de fato
serem implementadas.
O aprendizado significativo deve ser um compromisso do educador, a fim de
possibilitar uma formação integral ao aluno, preparando para o mercado de trabalho. Destacase que a transmissão do conhecimento através de mecanismos motivadores, como os jogos
didáticos, permitem uma integração mais sólida do saber ao educando.
Acredita-se com isso, que, o estudo possa promover reflexões sobre a prática docente,
auxiliando no caminho para o aperfeiçoamento de metodologias inovadoras integradas aos
sistemas de ensino.
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RESUMO: A etnografia constitui-se enquanto importante ferramenta epistemológica para as
pesquisas no campo da História e da Antropologia dos Povos Indígenas. Entretanto, a
realização de uma pesquisa desta natureza, nos dias atuais, requer uma série de procedimentos
que acabam por constitui-se em desafios significativos para o pesquisador. O objetivo deste
trabalho é o relato de uma experiência de pesquisa etnográfica com populações indígenas do
Vale do Juruá – Projeto “ENTRE O ARCO E O BATOM: relações interétnicas e travestismo
indígena em Eirunepé – AM, Brasil” - no âmbito do PIBIC Jr/IFAM/2016. Trata-se, pois, de
um relato de experiência das impressões iniciais no que tange (a) a coleta de informações
sobre os indivíduos a serem abordados na pesquisa, (b) submissão de projeto aos respectivos
Conselhos de Ética em Pesquisa e (c) inexistência de referências sobre o tema abordado, seja,
o travestismo indígena. As análises e resultados deste texto embasam-se nas experiências ora
empreendidas pelos pesquisadores, e apontam para os limites e as possibilidades daquela
pesquisa etnográfica, uma vez que estes processos encontram-se ainda em execução.
Palavras–chave: história, antropologia, pesquisa, PIBIC Jr/IFAM/2016

THE RESEARCH CHALLENGES ETNOGRÁFICA INDIGENOUS:
reports of an experience
ABSTRACT: Ethnography is constituted for now an important epistemological tool for
research in the field of History and Anthropology of Indigenous Peoples. However,
conducting a survey of this nature, today, requires a number of procedures that ultimately
constitutes a significant challenge for the researcher. The objective of this work is the report
of an ethnographic research experience with indigenous populations of the Juruá Valley Project "BETWEEN THE ARC AND LIPSTICK: interethnic relations and indigenous
transvestism in Eirunepé - AM" - in the PIBIC Jr/IFAM/2016. It is, therefore, an experience
report of initial impressions regarding (a) the collection of preliminary information on the
subjects to be addressed in the research, (b) project submission to the respective Boards of
Research Ethics and (c) lack of references on the topic discussed, is the indigenous
transvestism. The analysis and results of this text it is now underlie the experiences
undertaken by researchers, and point to the limits and possibilities of that ethnographic
research, since these processes still find themselves running.
KEYWORDS: history, anthropology, research, PIBIC Jr/IFAM/2016
INTRODUÇÃO
Este texto resulta de impressões iniciais colhidas a partir da execução de um projeto de
pesquisa cujo objetivo é a problematização, a partir de um estudo de caso, uma experiência
travesti indígena Eirunepé – AM, Brasil, a fim de perceber como se deu a construção do
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gênero e como se processa a experiência intercultural dos sujeitos elencados, seja na
sociedade indígena, seja na sociedade não indígena. Trata-se, pois, de um projeto de pesquisa
submetido, aprovado e a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação Científica PIBIC Jr, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas –
IFAM/Campus Eirunepé.
Se, inicialmente, pretendíamos lançar um o nosso olhar sobre as populações indígenas
que possuem alguma relação com a cidade de Eirunepé – AM, Brasil, ao darmos início aos
trabalhos de elaboração da pesquisa, nos deparamos com três principais desafios. O primeiro
deles diz respeito à coleta de informações preliminares sobre os indivíduos a serem abordados
na pesquisa, bem como a sua localização, contato e acesso. Já o segundo dos desafios tem se
constituído no processo de submissão do projeto aos Conselhos de Ética em Pesquisa, através
da Plataforma Brasil, os prazos e a tramitação. O terceiro dos desafios diz respeito à
inexistência de referencial bibliográfico que aborde as questões de gênero referentes ao
travestismo, entre os indígenas.
A partir da abordagem destes três aspectos da pesquisa ainda em andamento,
desenvolvemos uma reflexão acerca dos desafios enfrentados no âmbito da pesquisa
etnográfica com populações indígenas. Neste sentido – além de não pretendermos esgotar, de
maneira nenhuma, o tema - esperamos poder colaborar com a epistemologia das ciências
humanas e sociais que lançam mão da etnografia, tomada como caminho teórico e
metodológico de pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia empregada neste trabalho diz respeito, basicamente, à uma investigação
etnográfica. Esta, por sua vez, caracteriza-se por buscar descrever as formas de vida de
determinados grupos e/ou sujeitos sociais (BARRIO, 2005). Estando na base da antropologia
cultural, a etnografia caracteriza-se por seu enfoque descritivo e utiliza como técnica de coleta
de dados o trabalho de campo, proporcionando a composição de elementos sobre os quais o
trabalho teórico dar-se-á (BARRIO, 2005).
Inicialmente, buscou-se informações preliminares acerca dos indivíduos a serem
abordados na pesquisa. Munidos destas informações preliminares, passou-se à construção do
projeto intitulado “ENTRE O ARCO E O BATOM: relações interétnicas e travestismo
indígena em Eirunepé – AM, Brasil”, o qual foi submetido ao Programa de Iniciação
Artigos

Ciências Humanas

14428

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Científica – PIBIC Jr/IFAM/2016. Ao passo que era submetido ao referido programa, o
projeto também foi submetido à Plataforma Brasil, para apreciação ética e, se aprovado, para
posterior execução.
No que tange às referências, estas têm sido pesquisadas e reunidas desde a construção
inicial do referido projeto, auspiciada pela metodologia da pesquisa bibliográfica sobre o
referido tema. Nestes termos, temos (a) uma pesquisa de campo, através do levantamento
preliminar de informações, (b) a inserção de dados sobre o projeto na Plataforma Brasil e (c)
uma pesquisa bibliográfica. Disto, temos vivenciado esta experiência de uma pesquisa
etnográfica cheia de desafios, à qual passamos a explicitar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre indígenas e migrações
A pesquisa etnográfica exige – como já afirmamos acima – a ida à campo, para os fins
que são estabelecidos num projeto desta natureza. Neste sentido, e tendo em vista um
levantamento preliminar de informações acerca dos sujeitos elencados, saímos à campo.
Dos sujeitos a priori elencados nesta pesquisa, a principal a ser localizada será aquela
pessoa a quem se atribui ser indígena e travesti, cujo nome será preservado em função de não
haver autorização para tal publicação, seja de sua parte, seja da parte do CEP/CONEP. Desde
o início dos trabalhos – mesmo ainda quando estávamos esboçando o projeto de pesquisa –
houveram muitas dificuldades. A primeira delas liga-se ao fato de perguntarmos aos
conhecidos daquela pessoa onde poderíamos encontrá-la. Disto, verificamos que alguns não
sabiam do paradeiro da mesma e outros diziam que ela poderia estar em lugares diferentes.
Descobrimos que ele estava em outra cidade e, quando íamos ao seu encontro, soubemos que
a mesma não mais se encontrava na referida cidade, diga-se Itamarati – AM. Depois, de
algumas semanas, soubemos que ela voltara para Eirunepé – AM, mas, quando fomos
procura-la, ela não mais estaria na cidade e sim em uma das aldeias indígenas situadas nesta
região do Vale do Juruá.
A mobilidade desta pessoa talvez esteja associada a um traço marcante das culturas
indígenas nesta parte da Amazônia Ocidental, seja a migração. Esta, por sua vez, caracterizase por uma mobilidade, constituída pela ocupação e reocupação de territórios diversos,
motivados por casamento, caça, contato com não indígenas, busca por atenção à saúde, e não
se adequam às políticas de fixação territorial ou ao modo como os não indígenas se
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relacionam e ocupam os territórios (KENT, 2011). Talvez esteja aí a razão pela qual aquela
indígena não esteja vivendo em um lugar fixo, ou seja, um traço de sua cultura originária.
Ademais, no que tange à localização daquela pessoa, nem os próprios indígenas com
os quais a mesma se comunica com mais frequência, sabem informar com certeza o seu
paradeiro. Até o momento, a única informação concreta que possuímos é que tal pessoal está
em Atalaia do Norte - AM, sem previsão de retorno à cidade de Eirunepé. Daí, o que nos resta
é esperar a volta dela para que possamos estabelecer contato.
A aprovação no Conselho de Ética em Pesquisa
Constituído a partir das Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos, através da Resolução n. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, os Comitês de Ética

em Pesquisa (CEP) são colegiados interdisciplinares e independentes, que devem existir nas
instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, e têm como
interesses principais a defesa dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, além de
contribuírem para o desenvolvimento dos padrões éticos na pesquisa. (BRASIL, 2002).
Para que um projeto desta natureza seja aprovado pelo respectivo CEP, deve ser
submetido através da Plataforma Brasil. Esta, por sua vez, é uma base nacional e unificada de
registros de pesquisas, constituindo um banco de dados com todas as informações referentes à
pesquisa (BRASIL, 2016).
A submissão de um projeto de Pesquisa dar-se inicialmente com o cadastro do
Pesquisador e da Instituição à qual aquele está vinculado na Plataforma Brasil. Feito isto, temse a confirmação dos respectivos cadastros. Daí, o acesso do Pesquisador é liberado na
Plataforma para realizar o Cadastro do Projeto. Feito isto, o sistema vai sortear, de maneira
aleatória, o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP cadastrado mais próximo, para que o mesmo
realize a avaliação do projeto. Já recepcionado, a primeira etapa do projeto será a recepção e
validação documental, da qual constará toda a documentação necessária exigida para as
pesquisas com seres humanos. Feita a validação documental, passa-se avaliação propriamente
dita do projeto, pelo referido CEP. Assim, procedemos quanto à submissão do projeto acima
referido, conforme imagem abaixo:
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Figura: Projeto de Pesquisa submetido. IFAM/Campus Eirunepé, 2016.

Esta é, pois, a segunda tentativa de submissão deste projeto de pesquisa, na medida em
que o mesmo já havia sido submetido anteriormente na Plataforma. Tendo sido submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do Centro Universitário Luterano de Manaus –
CEULM/ULBRA, o projeto foi “retirado”, porque – segundo parecer – não atendia às
exigências de um projeto de pesquisa. Daí, procedemos a um recadastramento e nova
submissão do objeto do projeto, o qual teve o seguinte trâmite:

Figura: Tramitação do Projeto na Plataforma Brasil. IFAM/Campus Eirunepé, 2016.
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Como observa-se na imagem, o projeto foi recepcionado em 12 de julho de 2016 e
encontra-se até esta data (8 de setembro de 2016) “Em Apreciação Ética”, no Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Nestes termos, além da
pesquisa bibliográfica ora empreendida no âmbito deste projeto, nada mais é possível fazer
até que o CEP se manifeste. Ademais, também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP deverá se manifestar à respeito da referida pesquisa, uma vez que se trata de uma
área específica da pesquisa humana, seja uma pesquisa com sujeitos integrantes de
populações indígenas, conforme determina a Resolução CNS n. 304/00. E, em se
manifestando o CEP/UEA e a CONEP contrários à realização do trabalho de pesquisa, o
mesmo deverá ser cancelado.
Um tema pouco abordado
Considerando a natureza da problemática por nós suscitada no projeto de pesquisa em
relevo, é possível falarmos de travestismo indígena? O que é ser travesti? O que é ser
indígena travesti? Travestis “são as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas
não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um terceiro
gênero ou de um não-gênero”, ao passo que, “(...) independentemente de como se
reconhecem, preferem ser tratadas no feminino, considerando insultos serem tratadas no
masculino (...)” (JESUS, 2012). Discorrer sobre travestismo é necessariamente falar de
gênero, especialmente daquelas categorias que estão para além da heterossexual. Mas é
possível falar de gênero quando lidamos com as sociedades indígenas?
Tratar desta questão é ir ao encontro daquilo que afirmam estudiosos do gênero,
quando atestam para uma inexistência desta categoria nas sociedades indígenas, ao menos da
maneira como a concebemos (FERNANDES, 2015; FERNANDES, 2013; McCALLUM,
2013). Estes autores chamam a atenção para relatos compilados ainda no período da
colonização que tratam de práticas sexuais classificadas como homossexuais entre várias
etnias indígenas, o que nos leva à reflexão de que os indígenas não concebem as práticas
sexuais a partir de nossas próprias perspectivas. Aqueles atestam para uma quase inexistência,
na antropologia brasileira, de estudos voltados para a homoafetividade entre os indígenas
brasileiros, o que torna esta problemática ainda mais desafiadora.
Quando buscamos referências sobre o gênero entre os kanamari e os kulina – bem
como entre outros povos indígenas do sudoesta da Amazônia brasileira - somos remetidos à
uma assimetria entre homens e mulheres, sendo estas submissas àqueles, sejam seus maridos,
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sejam seus pais, sejam seus irmãos (COSTA, 2013). Se há relatos históricos de práticas
sexuais entre pessoas do mesmo sexo em algumas das sociedades indígenas no Brasil, tais
práticas não estavam enquadradas nas categorias estigmatizadoras (im)postas pelo
colonizador. Nestes termos, a homossexualidade entre os indígenas é algo que se deu no
processo pós-colonial, na medida em que o dominador à inseria no contexto da colonização
para desenvolver o controle dos corpos daqueles sujeitos. Assim, a classificação de uma
prática como “homo”, “bi” ou “heterossexual” entre esses indígenas coloca-se como
problemática, na medida em que estes termos e conceitos são alheios à maioria das sociedades
nas quais estes sujeitos estão inseridos. Os termos são, portanto, produtos das sociedades não
indígenas, nas quais os termos foram cunhados. Assim, é possível pensar na categoria travesti
– enquanto performatividade - entre os indígenas? Se esta categoria não existe entre os
indígenas, deve-se dizer que este travestismo indígena é produto das sociedades não indígenas
nas quais estes sujeitos estão inseridos e que, portanto, seria é fruto de um processo de
aculturação pelo qual aqueles sujeitos passaram? Aqui, somos postos diante daquilo acerca da
categorização de gênero entre os indígenas, uma vez que esta torna-se problemática por ser
considerada alheia à grande maioria daqueles grupos étnicos. Nisto, partimos da divisão
sexual do trabalho como um marcador sexual, uma vez que um indígena que tinha azar na
caça e preferia fazer tarefas femininas, trocara o arco (ferramenta masculina) pelo cesto de
coleta feminino (FERNANDES, 2015). Ou seja, a troca do arco, que deveria lhe servir como
ferramenta para o exercício de uma tarefa estritamente masculina, pelo cesto, que é uma
ferramenta feminina de trabalho. Aqui, lançamos mão da chave de leitura elaborada por
Clastres (1986), quando realiza um estudo dos usos e costumes dos Guaiakis para com os
objetos, em sua função, o seu contexto e o seu significado. Entre estes indígenas, há uma
relação entre o arco (o objeto), o caçador (a função exercida) e o homem (aquele a quem
chamamos de gênero masculino) e entre o cesto (o objeto), a coletora (a função exercida) e a
mulher (aquela a quem chamamos de gênero feminino).
São, pois, estas idiossincrasias epistemológicas às quais nos colocamos à frente, que
precisam ser discutidas e superadas, para que as questões suscitadas em nossa problemática
possam ser iluminadas.
CONCLUSÕES
A realização deste trabalho – a partir da operacionalização do Projeto de Pesquisa
“ENTRE O ARCO E O BATOM: relações interétnicas e travestismo indígena em Eirunepé –
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AM, Brasil” via PIBIC Jr/IFAM/2016 – permite-nos perceber os desafios, limites e
possibilidades da pesquisa etnográfica com as populações indígenas brasileiras.
Se, por um lado, tem-se populações indígenas com costumes, tradições e valores
culturais próprios e que interferem – de maneira bastante significativa – num trabalho de
pesquisa desta natureza, por outro há de se considerar os princípios éticos da pesquisa
científica com as populações indígenas. Este princípios, por sua vez, são manifestados através
dos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP’s e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP, órgãos reguladores e fiscalizadores da ética em pesquisa com seres humanos. Desde
a submissão até a aprovação – ou não – há toda uma composição documental, além da
descrição minuciosa do referido projeto.
No que tange ao tema – travestismo indígena – verificamos que não existem pesquisas e
muito menos trabalhos publicados. Todavia, este aspecto acaba por revelar-se significativo,
uma vez que pode oportunizar a realização de um trabalho que estará colaborando para o
debate acerca das questões de gênero entre as populações indígenas da Amazônia Ocidental.
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OS ENCLAVES DOS VENTOS NO RIO GRANDE DO NORTE
George Luiz Carneiro Dantas, Maria Luiza de Medeiros Galvão
RESUMO: O Rio Grande do Norte tem o maior potencial eólico do Nordeste, o que o insere
no conjunto de prioridades da geração elétrica estabelecidas pelo modo “limpo”, de
desenvolvimento. Nos municípios de Macau, Guamaré, Pedra Grande, Parazinho, João
Câmara e Rio do Fogo, grandes produtores de energia eólica, o impacto gerado com o
aproveitamento dos ventos não tem reduzido a pobreza, pois os empregos e renda gerados
pelos empreendimentos eólicos em seus territórios se concentram no período de instalações
dos Parques Eólicos. Assim, o artigo apresenta um panorama da energia renovável produzida
e os obstáculos que impedem o desenvolvimento nos municípios potiguares, tornando-os
enclaves dos ventos e da pobreza no Estado.
Palavras-chave: energia, cenário eólico, pobreza

THE ENCLAVES OF THE WINDS IN RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT: The Rio Grande do Norte has the largest wind potential in the Northeast,
which inserts it into the set of priorities from the generation of electricity established by the
“clean” development mode. In the cities of Macau, Guamaré, Pedra Grande, Parazinho, João
Câmara, and the Rio do Fogo, major producers of wind energy, the impact generated with the
use of the winds has not reduced poverty, because the jobs and income generated by the
ventures wind farms in their territories concentrate in the period of installations of wind
Farms. Thus, the article presents an overview of the renewable energy produced and the
obstacles that hinder the development in the Rio Grande do Norte´s municipalities, making
them enclaves of the winds and the poverty in the State.
KEYWORDS: poverty, wind scenario, wind energy

INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Norte no que se refere à produção de energia eólica está em uma
situação privilegiada, uma vez que os ventos nessa região possuem velocidade adequada para
a geração de energia. Pois, o vento é abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível
e associa-se ao desenvolvimento sustentável. Aliás, no Rio Grande do Norte, conforme a
Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP) tem mais de 70 parques eólicos em
operação, 31 em construção e 67 com autorização para serem iniciados. E segundo a
Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), as regiões Litorâneas e a do
Mato Grande registram ventos com velocidade média anual superior a 8,5 m/s a 100 metros
de

altura.

Portanto,

esse

condicionante

ambiental

justifica

a

concentração

de

empreendimentos eólicos e o maior volume negociado de energia. Destacam-se entre os
produtores de energia, os municípios de Macau, Guamaré, Pedra Grande, Parazinho, João
Câmara e Rio do Fogo, representados no Mapa 1.
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Mapa 1. Principais municípios eólicos do Rio Grande do Norte. IFRN, 2016.
Os processos de reestruturação econômica e o desenvolvimento social sempre
demandam por mais energia, porém o suprimento eficiente e confiável de energia é
considerado uma das condições básicas para o desenvolvimento. Portanto, a condução para
uma nova civilização energética inclui a adoção de inovações tecnológicas e importantes
mudanças, que vão desde as políticas do setor energético até os interesses dos consumidores e
integração do ser humano, de modo a garantir o desenvolvimento da economia de uma região,
com efeitos no aumento da qualidade de vida, tais como educação, saneamento e saúde
pessoal (VECCHIA et al., 2010; REIS et al., 2011).
Apesar de nas sedes municipais ter ocorrido significativas mudanças no setor de
comércio e serviços, ditando uma nova dinâmica socioespacial no âmbito da reestruturação
econômica, resultando da globalização, que tem tornado tudo viável ao enraizamento dos
grandes capitais (SANTOS E SILVEIRA et al., 2001). Contudo, o desenvolvimento
energético nos pequenos municípios do Estado não tem sido a garantia da redução de pobreza,
pois os impactos positivos como aumento da renda e dos empregos concentram-se no período
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de instalações dos Parques Eólicos, quando as empresas ofertam ocupações temporárias, ao
absorverem mão de obra local nos trabalhos braçais. Segundo Tolmasquim et al. (2016), uma
nova dinâmica pode interferir na organização sociocultural já estabelecida no local, trazendo
novos elementos e, eventualmente, desestabilizando os vínculos identitários.
Nesse sentido, a construção de uma sociedade sustentável, almejada no mundo atual, se
torna inalcançável nos pequenos municípios que compõem o objeto de reflexão deste
trabalho. Pois, para a construção de uma sociedade sustentável é necessário definir propósitos
comuns fundamentados na ética, justiça e equidade (VECCHIA et al., 2010). Então, o Estado,
instituições, empresas, pessoas, dentre outros organismos devem voltar-se para resolução de
particularidades locais e territoriais baseada na igualdade social, econômica e política sobre os
recursos naturais, afim de que os serviços de energia mudem as condições das regiões que
vivem em situações de pobreza, fenômeno socioespacial que persiste nos municípios
analisados.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho, desenvolvido com apoio institucional, por
meio da Pro Reitoria de Pesquisa e Inovação PROPI/IFRN e Diretoria de Pesquisa (DIPEQ)
do Campus Natal Central, através do Edital 01/2016 –– Fluxo Contínuo, é discutir a
importância da energia renovável e suas contradições, quanto aos fatores que constituem
obstáculos ao desenvolvimento nos municípios potiguares e os tornam mais vulneráveis
socialmente e economicamente, mesmo dispondo das melhores condições de ventos e maior
quantidade de empreendimentos eólicos em seus territórios.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa possui caráter exploratório evidenciado em Gil et al. (2002), como de maior
familiaridade com o problema, cujo objetivo é torna-lo mais explícito e em geral envolve
levantamento bibliográfico. Em relação a natureza dos dados, o trabalho apresenta dados
quantitativos sobre aspectos da temática investigada que resulta em uma análise qualitativa.
Foram adotados para a construção deste artigo procedimentos teórico-metodológicos,
como a pesquisa bibliográfica, levantamento de dados estatísticos e a produção do mapa, com
efeito na espacialização do objeto geográfico deste artigo, formado pelos seis municípios com
maior produção de energia eólica. “a pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os
principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer
dados atuais e relevantes relacionados com o tema” (MARCONI; LAKATOS, et al., 2003).
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Além da pesquisa bibliográfica inserimos dados oficiais relacionados à problemática
que envolve energia e indicadores socioeconômicos, para fins de análises do quadro de
pobreza nos municípios que compõem o objeto do trabalho. Para enriquecer o estudo
consideramos o conceito de energia renovável, culminando, assim, na efetivação de resultados
e discussões a respeito da relação energia eólica e desenvolvimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil apresenta situação privilegiada em nível mundial na utilização de energia
renovável. Quanto à fonte eólica, tem significativo aumento decorrente tanto dos custos
competitivos, quanto dos incentivos governamentais garantidos pelo Programa de Incentivo
as Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, criado com o objetivo de diversificar
a matriz energética brasileira para aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica.
Seu peso na matriz energética deverá alcançar 44,7% em 2030. E na região Nordeste o
programa teve papel fundamental na viabilização do setor eólico no mercado do país, através
dos primeiros leilões de energia eólica em 2009.
No Nordeste, destaca-se o Rio Grande do Norte, considerado a área de maior potencial
eólico do Nordeste, insere-se no conjunto de prioridades de geração elétrica estabelecidas pelo
modo “limpo”, de desenvolvimento, visto como um processo de mudança com fim na
melhoria das condições sociais e econômicas, sem comprometimento das condições
ambientais (VECCHIA et al., 2010). De fato, a evolução do setor eólico no estado do Rio
Grande do Norte é promissora. É o estado brasileiro que mais produz energia eólica no país,
tendo alcançado em 2013 a capacidade instalada de 1.339,2 MW, com expectativa de
crescimento para 3.654 MW até 2018. Dados da Agência de energia elétrica - ANEEL
confirmam que já em 2014 o estado passou a ocupar o primeiro lugar no ranking nacional
como produtor de energia eólica. E também, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social BNDES liberou um crédito de R$ 1,8 bilhão para a instalação de novos parques,
representando ganho na matriz energética brasileira.
Por ser uma forma de energia limpa e renovável, a eólica vem sendo utilizada próximo
aos centros de consumo, trazendo consigo uma série de vantagens dentre as quais destacamos:
a redução de custos de transmissão de energia, a minimização das perdas técnicas e a
promoção da segurança energética. Mesmo com essa liderança, a energia produzida não
ofereceu até então a redução das desigualdades socioeconômicas e nesse sentido emerge a
preocupação com os aspectos associados à vulnerabilidade das populações do entorno dos
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Parques Eólicos nos municípios analisados. Assim, através da análise socioambiental feita em
escala menor, mais próxima da comunidade, constata-se que parte da população acaba ficando
excluída do mercado privado da energia eólica e seus efeitos sobre a produção formal da
economia, Maricato et al. (2013).
Ao contrário do que se espera, Santos et al. (2013), a economia cria uma forma de
organização no espaço produzindo uma imagem positiva de desenvolvimento. Todavia, a
forma que toma nos países periféricos é contrariada pela presença de segmentos pauperizados
da população e seguindo esse raciocínio, observa-se que a política energética de
aproveitamento de fontes renováveis não contribui ainda com a redução do quadro de atraso
dos municípios analisados, e desse modo parcelas das suas populações têm um futuro social
de incertezas e preocupações.

Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos municípios com Parques
Eólicos. Adaptado de Atlas do IDHM, 2013

João
Brasil Câmara
(RN)

Macau
(RN)

Pedra
Parazinho
Grande
(RN)
(RN)

Rio do
Guamaré
Fogo
(RN)
(RN)

0,727

0,595

0,665

0,549

0,559

0,569

0,626

%
de
extremame
6,62
nte pobres
(2010)

15,56

7,58

23,2

24,72

23,47

8,72

Renda per
capita
média dos
31,66
extremame
nte pobres
(2010)

33,43

27,85

32,65

24,72

38,8

24,86

Parques
eólicos em 250
operação

10

1

10

4

1

8

IDHM
(2010)
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A tabela 1 revela que o modelo estabelecido para o aproveitamento da energia eólica
está associado à ordem econômica vigente e por outro, desfavorável a uma ordem social, que,
tem suas demandas sociais reprimidas. A relação energia e pobreza confere certo
“desencaixe” entre a modernização técnica e econômica. Os empregos gerados pelas
multinacionais do setor são temporários e os postos de trabalho são ocupados pela população
de baixa escolaridade. O maior número de vagas de trabalho ocorre durante a instalação dos
aero geradores, por isso, uma vez finalizada essa etapa, não há mais necessidade da mão de
obra local.
Os municípios apresentam dados, que reunidos formam o maior espaço no Estado para
geração de energia eólica. De tradição agropecuária, produzindo até hoje atividades de pouco
impacto econômico e de baixa articulação com os circuitos da economia, no espaço rural
estão as famílias de baixa renda com indicadores de pobreza e precárias condições de vida.
Isso nos permite agrupá-los como “enclaves dos ventos no Rio Grande do Norte” em alusão
as peculiaridades ambientais favoráveis a produção de energia eólica.
O aproveitamento da energia eólica tem crescido substancialmente no Estado e se
apresenta entre as fontes mais competitivas, uma vez que o Rio Grande do Norte concentra
outras fontes de energia, com destaque o petróleo. Em municípios de baixo desenvolvimento
socioeconômico a instalação de parques eólicos tem por um lado criado novos postos de
trabalho e oferta de empregos. Contudo, ao entrarem em operação, o funcionamento de um
parque exige a presença de trabalhadores com maior especialização.
CONCLUSÕES
A relevância da energia limpa e renovável para geração elétrica é indiscutível, apesar
dos estudos de caráter socioambiental apontá-la como “suja” socialmente, quando seu
aproveitamento acontece em regiões deprimidas e historicamente marcadas pelo desconforto
da pobreza. O aproveitamento das fontes de energias renováveis repercute positivamente nas
questões do clima global, uma vez que seus impactos são quase inexistentes. O mesmo não se
afirma em relação à realidade social dos territórios que abrigam os empreendimentos
elétricos, pois as necessidades econômicas e demográficas permanecem inalteradas.
Desse modo, o cenário eólico dos municípios de Macau, Guamaré, Pedra Grande,
Parazinho, João Câmara e Rio do Fogo preocupam o público em general, porque apesar dos
benefícios promovidos pela descentralização dos serviços energéticos e das inovações
tecnológicas, que melhora a qualidade de vida, através do consumo, a desigualdade continua
como o epicentro da instabilidade social e da desesperança de uma vida melhor, o que
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confirma as preocupações com o quadro social nos territórios bem condicionados
ambientalmente para geração de energia limpa e renovável.
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OS MOTIVOS QUE INFLUENCIAM AS ESCOLHAS E NÃOESCOLHAS PARA A CARREIRA DOCENTE EM QUÍMICA
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RESUMO:O trabalho teve como objetivo analisar os motivos que influenciam as escolhas e

não-escolhas de estudantes do Ensino Médio pela carreira docente em Química. A pesquisa
foi de natureza qualitativa, e teve como sujeitos estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio do
IFPE campus Vitória de Santo Antão. Para a coleta de dados foram aplicados questionários, e
os resultados obtidos foram analisados a luz de Viana (2014). De acordo com a análise dos
resultados, identificamos que há vários fatores que influenciam na escolha e não escolha da
carreira docente em Química, dentre as principais destacam-se a desvalorização social, baixa
remuneração e condições precárias de trabalho, principalmente na área de Química com a
falta de materiais e laboratórios. Outras questões apontadas foram as dificuldades dos
estudantes em relação a aprendizagem da Química e suas baixas notas nas avaliações.
Palavras–chave: Avaliação, Ensino de química, Ensino médio, Escolhas profissionais

MOTIVES AFFECTING THE CHOICES AND NON-CHOICES FOR
ACADEMIC CAREER IN CHEMISTRY
ABSTRACT: The study aimed to analyze the reasons that influence high school students
choices and non-choices by teaching career in chemistry. The research was qualitative in
nature, and had as subjects students of 1st and 2nd years of high school IFPE campus Vitória
de Santo Antão. For data collection questionnaires were applied, and the results were
analyzed in light of Viana (2014). According to the analysis of the results, we found that there
are several factors that influence the choice and no choice of teaching career in chemistry,
among the main highlights are the social devaluation, low pay and poor working conditions,
especially in Chemistry with lack of material and laboratories. Other issues were pointed out
the difficulties of students in relation to learning chemistry and their low scores in the ratings.
KEYWORDS: Chemistry teaching, Evaluation, High school, Professional choices
INTRODUÇÃO
O conhecimento profissional do professor é um conjunto de saberes teóricos e
experienciais, que se expressam, portanto, em um saber agir conforme a situação e em
conformidade com o contexto do indivíduo (FREIRE, 1996).
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Atualmente, a carreira docente está passando por uma fase de desprestígio social, ou
seja, muitos dos estudantes que estão no processo de cursarem um ensino superior deixam a
licenciatura como última opção, esse fato se explica muitas vezes devido a questões salariais e
condições de trabalho.
A discussão acerca da carreira docente perpassa diversos aspectos de ordem social,
pedagógica e institucional. Pesquisas indicam o grande desinteresse de jovens pela carreira
docente, que, mesmo reconhecendo a importância do professor para a sociedade, não optam
por essa área no momento de escolha profissional (SANTOS; ARRUDA; VIANA, 2014).
Com relação à atratividade da carreira docente no Brasil, a Fundação Carlos Chagas
(2010) apresenta em seu relatório que essa escolha tem a ver com aspectos sociais, culturais e
econômicos. Complementando esses achados, Silva (2011. p. 8) destaca que em 2010, o
Censo da Educação Superior mostrou que o Brasil a cada ano forma menos professores. Essa
realidade pode ser explicada por diversos fatores, como os baixos salários, sendo, o Brasil, um
dos menores salários pagos, precisamente, o antepenúltimo da lista dos mais baixos entre 38
países pesquisados (RUIZ; RAMOS; HINGEL, 2007); a possibilidade de pessoas exercerem a
docência sem formação específica (FERREIRA, 2004), contribuindo para a base do
estereótipo de que “qualquer um” pode ser professor.
Diante disso, surge o PDVL(Programa Internacional Despertando Vocações para
Licenciatura) em suas ações de Extensão tem o objetivo de despertar o interesse de estudantes
do Ensino Médio para a carreira docente. Diversas estratégias são desenvolvidas pelo
Programa, entre elas, a formação de redes de cooperação, que através das parcerias, busca
subsidiar novas práticas de ensino e avaliação, na perspectiva de auxiliar no despertar para a
carreira docente.
O presente trabalho foi desenvolvido através do plano de atividades de um projeto de
pesquisa que tem o objetivo de “analisar as principais estratégias de ensino, avaliação e
cooperação desenvolvidas pelo PDVL, nas áreas de Física e Química que contribuem para o
despertar do interesse de estudantes do Ensino Médio para a carreira docente nessas áreas,
considerando as suas relações com as concepções dos professores e estudantes e as
especificidades dessas áreas”. Assim, analisar esse programa é de suma importância para a
ampliação da discussão acerca da carreira docente.
Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho foi analisar os motivos que influenciam as
escolhas e não-escolhas de estudantes do Ensino Médio pela carreira docente em Química.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho de pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa com o objetivo de
Analisar os motivos que influenciam as escolhas e não-escolhas de estudantes do Ensino
Médio pela carreira docente em Química.
Campo da Pesquisa
Para esse trabalho, o campo de pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia de Pernambuco situado na cidade de Vitória de Santo Antão.
Sujeitos da Pesquisa
Os sujeitos foram os estudantes da instituição supracitada, que estudam nos 1º e 2º
Anos do Ensino Médio.
Instrumentos de Pesquisa
Diante do exposto, os instrumentos utilizados foram questionários com os estudantes,
que em suma, abordava acerca da carreira docente em Química. Inicialmente, convidamos os
estudantes a participarem da pesquisa, onde explicamos do que se tratava e lhes entregamos o
termo de consentimento livre e esclarecido, logo após assinarem o termo, distribuímos os
questionários e pedimos para que eles respondessem.
Procedimentos de Pesquisa
Os questionários acerca dos motivos que influenciam as escolhas e não-escolhas de
estudantes do Ensino Médio pela carreira docente em Química foram mapeados e analisados à
luz de Viana (2014).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aplicamos questionários buscando investigar quais eram as principais escolhas
profissionais para o futuro dos estudantes, quais eram suas concepções sobre a carreira
docente em Química e quais as suas principais dificuldades em aprender a Química, se esta
disciplina despertava o gosto dos mesmos para seguir essa área ou não.
A maioria dos estudantes que participaram da pesquisa pensa em seguir carreira
profissional em áreas como Medicina, Engenharia e Direito, já alguns, além dessas três
profissões, apontaram também Jornalismo como uma futura escolha. Os estudantes alegaram
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que tais profissões são mais reconhecidas, e que o salário compensa o trabalho que é
realizado.
Nesse sentido, podemos notar que existem aproximações entre as escolhas para o
futuro profissional por parte dos estudantes entrevistados, sendo as áreas de licenciaturas as
de menor interesse. Destacamos também, que, a questão salarial e o reconhecimento social
são pontos fortes para os jovens quando se pensa em optar por uma carreira profissional.
Logo, os jovens pensam em seguir carreiras que sejam mais valorizadas, com bons salários e
boas condições para o trabalho.
Foi perguntado o que os estudantes achavam da profissão de professor. Destacamos
aqui algumas respostas: “É muito importante a profissão do professor, afinal, todos os
profissionais passaram pelos professores”. “Acho muito importante, pois ajuda os estudantes
a terem um futuro melhor”. “Pena que é pouco privilegiada”.
Nas respostas atribuídas pelos estudantes, podemos observar que os mesmos
reconhecem a importância do ser docente na sociedade, seja ele como partícipe do processo
educativo, sendo um facilitador do conhecimento que é levado para toda vida, ou seja, um ser
capaz de transformar vidas.
Porém, devido ao contexto que o professor está inserido nos dias atuais, diante de uma
profissão que exige muito esforço, dedicação e tempo, e com salários baixos que não
compensam sua jornada de trabalho, os estudantes não são incentivados a seguir a carreira
docente, nem se sentem atraídos em ingressar nessa área. Essa realidade faz com que sobrem
vagas nos cursos de licenciaturas, e faltem professores, inclusive de Química.
Em relação à aprendizagem de Química a maioria dos estudantes aprende os
conteúdos com dificuldade e nem sempre se dão bem nas avaliações. As principais
dificuldades apontadas pelos estudantes em compreender a Química, foram: Memorização de
fórmulas, conceitos e regras matemáticas; interpretação das questões das provas, e
dificuldades em compreender as aulas do professor, pois, muitos docentes não conseguem
relacionar os assuntos químicos com o cotidiano.
Esse fato faz com que os estudantes julguem a Química uma matéria de pouca
aplicabilidade, que se resume apenas a fórmulas e conceitos que servem apenas para serem
memorizados e reproduzidos na avaliação. Nessa perspectiva, os estudantes além de não se
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sentirem interessados em aprender a Química, acabam também não se sentindo motivados a
seguirem a carreira de professor dessa ciência.
Para Viana (2014), um dos principais problemas do ensino é a distância entre as
teorias de aprendizagem e as teorias de avaliação. Diante disso, ressalta que mesmo
aquelesprofessores que apresentam metodologias mais próxima às novas perspectivas de
ensino, com metodologia mais participativa, interativas, concebendo o estudante como um ser
ativo no processo de aprendizagem e apresentando um discurso sobre avaliação como um
processo continuado e integrado ao ensino, suas práticas avaliativas permanecem “com fortes
aspectos excludentes, com viés autoritário, com o intuito de classificar e comparar o
rendimento dos estudantes” (p.16).
Se analisarmos as relações existentes entre a avaliação e o despertar para a carreira
docente, é possível observar que dentre as principais está a dificuldades com as provas. Se
ainda observarmos o seguinte aspecto: decorar fórmulas, é possível verificar que,
possivelmente, essa resposta está diretamente ligada a outra, pois no cotidiano das aulas não
há necessidade de se decorar fórmulas, os estudantes podem a qualquer momento olhar o
caderno, verificar nos livros, etc. Porém, no momento da prova, para a grande maioria dos
professores que apresentam abordagens tradicionais, é essencial decorar as fórmulas.
Diante disso, Viana (2014) sustenta que o professor precisa promover estratégias
avaliativas em que os estudantes possam argumentar, debater, pesquisar e gerir seus próprios
processos de aprendizagem, a partir da colaboração.
Algumas pesquisas têm mostrado que as práticas presentes nas salas de aula de
Química geralmente exigem que os estudantes memorizem fórmulas, conceitos, e regras
matemáticas, fazendo com que os estudantes não se apropriem e dominem os conteúdos
químicos, ficando limitado apenas por memorizar aquilo que convém para realizar as provas,
sem ao menos entender a importância do que está estudando. A exigência de memorização é
tanta que muitas vezes os estudantes são prejudicados, pois mesmo sabendo resolver todas as
questões, caso esqueçam as fórmulas, não conseguem boas notas.
Dessa forma, Viana (2014), entendendo que a avaliação e o ensino fazem parte de um
mesmo processo, defende que o estudante é um ser ativo no processo de construção do
conhecimento e que a memorização deve abrir espaço para a reflexão e a criticidade. Nessa
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perspectiva, a tradicional prova, que apenas obriga os estudantes a reproduzirem o que foi
memorizada a duras penas, deve ser superada.
Como o ensino da Química, historicamente, sempre esteve atrelado com práticas
relacionadas à memorização, reprodução e fixação (Lima, 2008) os estudantes que têm
dificuldade com essa abordagem ficam à margem do processo e a consequência disso é o
desinteresse pela área.
Portanto, podemos relacionar a não atratividade da carreira docente em Química
também com as dificuldades que os estudantes sentem, visto que, os mesmos não optam
muitas vezes por essa área porque afirmam que é uma ciência de difícil compreensão, pois
não entendem a importância de estudar os fenômenos químicos e tampouco a relação dos
mesmos com o mundo em que vive, isso está diretamente atreladoao fato de não tirarem uma
boa nota nas avaliações, logo, não vão querer seguir uma área em que não possuem um bom
desempenho.

CONCLUSÕES
De acordo com a pesquisa, podemos notar que há vários fatores que influenciam na
escolha e não escolha da carreira docente em Química, dentre as principais destacam-se a
desvalorização social, baixa remuneração e condições precárias de trabalho, principalmente
na área de Química com a falta de materiais e laboratórios.
Outra questão também que influencia nessa escolha, são as dificuldade que os
estudantes apresentam em compreender essa disciplina, como por exemplo, a falta de
contextualização do ensino por parte dos professores, a exigência de decorar fórmulas e as
baixas notas nas avaliações de Química.
Nesse sentido, ressaltamos a importância da pesquisa, visto que, precisamos despertar
os estudantes para a carreira docente em Química levando em consideração os motivos que
influenciam nessa escolha, para então superarmos o déficit de professores formados nessa
área.
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RESUMO: A realidade do cotidiano das escolas, observadas nos estágios, mostra uma
defasagem nas ações voltadas para as questões relacionadas à higiene e a prevenção ligada
aos parasitas aos quais as crianças estão suscetíveis de contato e de infestação. Observando
essa carência, o respectivo trabalho teve como objetivo realizar uma intervenção, levando
conhecimento sobre as parasitoses intestinais que acometem crianças e jovens, de forma
contextualizada, acessível ao público-alvo. A intervenção aconteceu no mês de junho de 2016,
na Escola Jerônimo Garcia de Santana, no município de Cerejeiras, Rondônia, procurando
atingir especificamente o ensino fundamental. A forma de atingir os jovens (estudantes) foi
através de intervenção lúdica, na forma de dramatização com enredo contendo personagens
parasitas intestinais, médico e uma criança. Após as atividades de intervenção, verificou-se
que o percentual dos alunos que afirmaram saber o conceito de vermes elevou-se 10%. No
entanto, o percentual de alunos que afirmaram conhecer nomes de doenças causadas por
vermes manteve-se em 82% antes e depois da intervenção. Nesse contexto, sugere-se a
realização de outras atividades educativas voltadas para a temática a fim de contribuir na
construção e aprimoramento de saberes dos alunos sobre as parasitoses.
Palavras-chave: enteroparasitoses, ludicidade, saúde

INTESTINAL PARASITES: KNOWLEDGE PROMOTION THROUGH
A LUDIC ACTIVITY
ABSTRACT: The reality of daily life of schools, seen in stages, shows a lag in actions for
issues related to hygiene and prevention linked to parasites to which children are likely to
contact and infestation. Noting this lack, their work aimed to carry out an intervention,
bringing knowledge about intestinal parasites that affect children and young people, in
context, accessible to the target audience. The intervention took place in June 2016, the
School Jerônimo Garcia de Santana, in the city of Cerejeiras, Rondônia, Brazil, looking
specifically reach elementary school. The way to reach young people (students) was through
playful intervention in the form of drama with plot containing intestinal parasites characters
doctor and a child. After intervention activities, it was found that the percentage of students
who know the concept of said worm rose 10%. However, the percentage of students who said
they knew names of diseases caused by worms remained at 82% before and after the
intervention. In this context, it is suggested to carry out other educational activities related to
the theme in order to contribute to the construction and students of knowledge enhancement
of parasitosis.
Keywords: enteroparasites, playfulness, cheers
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INTRODUÇÃO
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças infecciosas e
parasitárias ainda são motivos de causas de morte no mundo, ficando responsáveis por 2 a 3
milhões de óbitos por ano (OMS, 2006). Os parasitas são encontrados em locais com falta de
higiene, como esgotos e riachos de água parada, pois esses acumulam dejetos. Os lixões a céu
aberto tornaram-se uma grande preocupação, pois acarretam uma série de doenças. Dessa
forma, as cidades pequenas, incrustadas na zona rural, que têm ainda hábitos rudimentares de
higiene, não somente a falta de informação, mas cultural, proporciona a contaminação
recorrente das crianças presentes em suas comunidades (CAVINATTO, 1994).
Amendoeira et al. (2002) relatam que a biodiversidade de enteroparasitoses em
estudantes remete a falta de informação da população sobre os costumes e condições
favoráveis para a transmissão destes parasitas. O fator cultural faz da escola o local onde
ocorre o cruzamento das ações diárias que podem levar à contaminação por parasitas e é neste
meio que se encontra também o melhor lugar para a promoção da saúde, através da
disseminação de conhecimentos que possam agir na prevenção de doenças.
A ocorrência de parasitoses intestinais, principalmente na idade escolar nas séries
iniciais, é uma grande preocupação por causa da subnutrição, podendo levar à desnutrição,
comumente acompanhada da diarréia, atrapalhando o desenvolvimento físico e mental,
principalmente das faixas etárias mais jovens (MACEDO, 2005). Nesse sentido, é necessário
que o espaço escolar também trabalhe com a promoção de valores e atitudes de seu público
em relação às questões ligadas a saúde. De acordo com Senna-Nunes et al. (2001), a escola
também poderá ser um local para debates e disseminação de conhecimentos para a população,
envolvendo as crianças como principais agentes multiplicadores de saúde e qualidade de vida
da comunidade as quais fazem parte.
O problema na saúde pública do Brasil ocorre pela falta de conhecimentos sobre a
realidade e dos fatores que favorecem o surgimento, a manutenção e a propagação desses
agentes. Dentre os fatores estão: as condições de moradia e saneamento básico da população,
higiene pessoal, hábitos alimentares e contato com o solo e água contaminados. Diante dessas
considerações, viu-se a necessidade de realizar um estudo com o objetivo de promover ações
de intervenção a um público de ensino fundamental com a intenção de levar informações
sobre os parasitas intestinais, orientando os alunos quanto aos cuidados para a prevenção e
profilaxia das parasitoses. Por fim, verificar possíveis avanços nos conhecimentos dos alunos
após as atividades desenvolvidas.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de extensão intitulado
“Parasitoses intestinais: ação e prevenção” durante a realização da disciplina de Parasitologia,
ofertada no 7º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal
de Rondônia - IFRO, Campus Colorado do Oeste. A atividade foi desenvolvida na segunda
quinzena de junho de 2016, com os alunos dos 6º anos do ensino fundamental da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Jerônimo Garcia de Santana, localizada na Rua Robson
Ferreira, n° 2936, Bairro Anchieta, no município de Cerejeiras, Rondônia.
Em contato com a supervisão da escola, destacou-se o interesse de trabalhar na
aplicação de atividades lúdicas para o ensino de parasitoses intestinais. Discutiu-se, com a
comunidade escolar, sobre as atividades que seriam realizadas e elaborou-se o cronograma
para aplicação delas. A primeira atividade foi à aplicação de um questionário diagnóstico
junto aos alunos dos 6º anos da escola. Neste, os estudantes informaram dados referentes a
seu perfil, idade e sexo, e informações relativas aos seus conhecimentos das questões
referentes às parasitoses.
Após análises dos resultados dos questionários, foi elaborada uma apresentação teatral
direcionada as carências reveladas, na qual foi realizado um diálogo, entre um médico e uma
garota (Manu). Em certos momentos, houve uma interação com o público. Após o Médico
esclarecer a diferença entre parasita e doença, Manu perguntou como evitar as parasitoses
intestinais e o médico explicou para ela sobre os bons hábitos de higiene.
Em seguida, o médico mencionou que a falta de higiene pode causar uma série de
doenças, que são causadas pelos parasitas (vermes ou protozoários). Na sequência, foi feita
uma apresentação de alguns parasitas (ameba, lombriga, oxiúro, amarelão e solitária), no
papel de grandes vilões da saúde infantil, destacando sua forma de transmissão e sintomas.
Após a apresentação de todos os parasitas, eles entraram no palco dançando. Logo em
seguida, encenaram-se algumas cenas do cotidiano: Manu comeu uma maçã sem lavar, sentou
no chão sujo, brincou com terra, bebeu água não tratada e em todas as cenas entrou um ou
dois parasitas assustando a garota. Nesse contexto, o médico explicou a forma correta de
como se comportar em todas essas situações, através desse diálogo com as crianças e a Manu
foram repassadas as formas de prevenção.
Na finalização da intervenção, foi reproduzida a música “Lavar as mãos” (Arnaldo
Antunes), nesse momento o médico mostrou a forma correta de lavar as mãos aos alunos, a
personagem Manu entregou uma maçã para cada aluno e os personagens parasitas orientaram
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a forma correta de lavar as frutas. Ao final da atividade, aplicou-se aos alunos o mesmo
questionário, com pequenas adaptações, a fim de verificar possíveis avanços nos saberes do
público-alvo após a atividade realizada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, foram 39 alunos que participaram da pesquisa, como idade variando de 11 a 15
anos, com predominância de alunos com 12 anos (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição das idades dos participantes
Idades
Número de alunos
11
9
12
20
13
5
14
4
15
1
Total
39

Porcentagem
23,07%
51,28%
12,82%
10,25%
2,56%
100%

Quanto ao sexo do público-alvo, houve uma predominância do sexo masculino 70% e
apenas 30% do sexo feminino.
Os alunos foram questionados se já haviam sofrido contaminação, por vermes, no
decorrer da vida. Nos resultados, verifica-se que 62% dos estudantes afirmaram que não e
38% apontaram que sim. Embora a grande porcentagem de alunos tenha afirmado não ter tido
contaminação por vermes ao longo da vida, sabe-se que as verminoses são muito frequentes,
sobretudo, na infância, e muitas vezes, uma parcela significativa da população não realizam
exames para o seu diagnóstico, o que é muito prejudicial principalmente às crianças que tem a
capacidade cognitiva afetada por causa dessas verminoses.
Questionou-se os estudantes amostrados sobre um dos hábitos de higiene que constituise uma das grandes ferramentas de prevenção contras as parasitoses: o hábito de larvar as
mãos antes de alimentar-se (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Distribuição das respostas dos alunos sobre o hábito de
lavar as mãos, antes de se alimentar. IFRO, 2016.
Nos dados acima, verifica-se que 85% dos alunos afirmam que lavam as mãos antes das
alimentações, porém, 15% deles revelam realizar essa medida de higiene esporadicamente,
resultado demonstrando que os hábitos de higiene não são totalmente disseminados no
ambiente escolar, preocupante quando a falta de higiene de alguns pode prejudicar o restante
da comunidade escolar e o familiar, pelo contato e pela disseminação cruzada (quando há a
transferência de microrganismos patogênicos de um material contaminado para outro,
podendo ser direto ou indiretamente).
Os discentes foram questionados sobre outra medida de higiene que também é
imprescindível na prevenção das parasitoses, o hábito de lavar as mãos depois de ir ao
banheiro. Nos resultados, cerca de 90% dos alunos mostraram que lavam as mãos após a
utilização do banheiro. Esses resultados mostram que pequena parcela dos alunos mantém
hábitos deficientes de higiene, precisando de maior amparo da escola para a aquisição de
informações sobre o tema e a promoção de mudanças de hábitos, que poderão refletir na
família dos mesmos.
Outra medida que também pode evitar a contaminação por parasitoses é a higienização
das frutas e verduras, visto que alguns parasitas podem contaminar o solo e a água que é
utilizada na irrigação na fruticultura e horticultura. Nesse contexto, os alunos foram indagados
sobre as formas de higienização das frutas e verduras consumidas por eles (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Respostas dos alunos quanto à higienização de frutas e
verduras. IFRO, 2016.
Nos resultados, verifica-se que 77% dos estudantes afirmaram que lavam as frutas e
verduras utilizando apenas água sem tratamento, sendo que apenas 10% dos alunos apontaram
lavar esses alimentos da forma mais indicada pelos profissionais da área da saúde, utilizandose água com vinagre ou água sanitária. Estes dados são críticos e revelam a necessidade do
espaço formal e não formal de educação, ou seja, as escolas e a família trabalharem com a
socialização de saberes acerca das formas de prevenção quanto às parasitoses, como medidas
de higienização de alimentos e os perigos do consumo de alimentos sem a devida higiene.
Moreli et al. (2006) realizaram uma avaliação dos conhecimentos sobre parasitoses de
estudantes do ensino médio, no município de Tubarão, Santa Catarina. No estudo, 32,9% dos
alunos citaram os cuidados com a higiene e lavagem das mãos como medida de prevenção das
parasitoses e 38,9% dos estudantes apontaram a lavagem dos alimentos como a medida
preventiva às parasitoses. Os autores ressaltam que a escola é um espaço essencial para a
discussão da saúde, pois esta tem grandes possibilidades de reunir os alunos, pais, professores
e toda a comunidade para um objetivo comum.
Com base nos resultados expostos acima, significativamente críticos, foi planejada uma
intervenção com o público pesquisado, utilizando-se como metodologia um teatro educativo,
como forma de sensibilizar os alunos no tocante as parasitoses e as formas de prevenção das
mesmas (Figura 1).
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Figura 1. Apresentação da peça teatral e interação com os alunos (A,
B, C, D, E e F), durante a realização do projeto de extensão intitulado:
“Parasitoses intestinais: ação e prevenção”. IFRO, 2016.
Os alunos foram questionados antes e depois da intervenção sobre seus conhecimentos
acerca do conceito de vermes (Gráfico 3).

Gráfico 3. Comparação das respostas dos alunos sobre o
conhecimento do conceito de vermes antes e depois da intervenção.
IFRO, 2016.
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Nos resultados, verifica-se que houve um crescimento de 10% no percentual de alunos
que afirmaram conhecer o conceito de vermes, após a atividade educativa realizada. Como foi
uma atividade pontual, os resultados evidenciam que a metodologia de teatro tem grande
potencialidade na promoção de saberes acerca das parasitoses. Sousa et al. (2015) também
realizaram uma intervenção utilizando o teatro como recurso educativo, e, segundo os autores,
esta metodologia se mostra como uma importante ferramenta na tentativa de diminuição da
prevalência e incidência de uma série de infecções causadas por parasitas.
Em um estudo semelhante a presente pesquisa, Moreira et al. (2013) se propuseram a
investigar os conhecimentos sobre algumas parasitoses de estudantes dos municípios de
Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, antes e após atividades de
intervenção por meio de palestras. Os autores constataram que houve aumento significativo
no número de alunos que afirmaram conhecer o conceito de zoonoses após a intervenção,
assim como na forma de transmissão de várias parasitoses.
Os alunos também foram questionados sobre seus conhecimentos das doenças
causadas por vermes antes e depois da intervenção (Gráfico 4).

Gráfico 4. Comparação das respostas dos alunos sobre o
conhecimento de doenças causadas por vermes antes e depois da
intervenção. IFRO, 2016.
Nos dados do Gráfico 4, constata-se que não houve crescimento no número de alunos
que afirmaram saber nomes de doenças causadas por vermes, mantendo-se 82% antes e
depois da atividade de intervenção. Isso pode relacionar-se ao fato de que há necessidade de
tempo para que nomes novos possam fazer parte do vocabulário de alunos dessa faixa etária,
e, neste caso, a ênfase da ação educativa foi às formas de contágio e prevenção.
CONCLUSÕES
O presente estudo foi realizado a partir de trabalho em grupo, com estudos voltados para
o desenvolvimento cognitivo de alunos, na realização de atividade lúdica no ensino de
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Ciências, através de dramatização. Esse tipo de atividade tem um caráter interdisciplinar e
teve como objetivo principal contribuir para despertar do interesse dos alunos sobre as
verminoses e as formas de prevenção.
Nesse sentido, entende-se que a metodologia utilizada é uma ferramenta com grande
potencialidade no desenvolvimento de um ensino mais significativo no tocante às parasitoses,
pois antes da intervenção verificou-se que os alunos apresentavam pouco conhecimento sobre
o tema e, ao aplicar um o conteúdo de forma lúdica, constatou-se que os alunos se mostraram
interessados no tema e participaram ativamente da apresentação proposta. Um exemplo da
participação dos alunos se deu na cena em que Manu começou a sentir coceira no bumbum,
alguns gritaram: “olha o oxiúro!”, tendo em vista que os parasitas foram apresentados logo no
início da encenação e os alunos já deduziam que parasita ela poderia adquirir.
Os dados do questionário pós-intervenção evidenciam que os alunos tiveram uma
compreensão maior acerca as parasitoses, porém, revelam que as informações precisam ser
trabalhadas sistematicamente, dentro do ambiente escolar, para que os conhecimentos sejam
promotores de mudanças de hábitos. Nesse sentido, sugere-se a realização de mais ações
educativas, no contexto formal de ensino, voltadas para a construção e aprimoramento de
saberes dos alunos sobre as parasitoses, de forma mais duradoura, com vista à prevenção das
doenças parasitárias, tão frequentes na faixa etária dos escolares amostrados.
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RESUMO: Nos últimos anos registrou-se um crescimento da indústria eólica no Brasil,
proporcionando um avanço significativo em diversos estados, e o Rio Grande do Norte tem se
mostrado como um forte produtor de energia eólica, principalmente em seu segmento
litorâneo. Diversas mudanças socioambientais são observadas durante e após a instalação do
parque eólico. A presente pesquisa teve como objetivo investigar os impactos ambientais e o
custo de vida da população no assentamento Zumbi em Rio do Fogo gerados a partir da
instalação do parque eólico. Em conformidade com o tema proposto para esta pesquisa, foi
adotada a abordagem metodológica qualitativa de caráter empírico e exploratório em virtude
dos atores sociais envolvidos. Foi feita uma revisão bibliográfica em trabalhos acadêmicos,
sites e jornais sobre o tema em questão e pesquisa de campo. Foram convocados os
moradores, o líder da comunidade e o gestor ambiental para uma roda de conversa através de
entrevistas semiestruturadas, no qual foram debatidos temas sobre o custo de vida e os
impactos ambientais ocorridos na comunidade em virtude da instalação do parque eólico em
Rio do Fogo. Como fontes de registros foram utilizados, gravador, máquina fotográfica e
caderno de campo. Os resultados constataram que a instalação do parque eólico causou sérios
problemas ambientais e trouxe prejuízos para o custo de vida da população que reside no
local.
Palavras–chave: Custo de Vida, Impactos Ambientais, Parque Eólico

WIND FARMS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS: A STUDY ON THE
SETTLEMENT ZUMBI IN RIO DO FOGO / RN
ABSTRACT: In recent years there was an increase in wind industry in Brazil, providing a
significant advance in several states, and Rio Grande do Norte has proven to be a strong
producer of wind energy, especially in its coastal segment. Several environmental changes are
observed during and after the installation of the wind farm. This research aimed to investigate
the environmental impact and the cost of living of the population in the Zumbi settlement in
Rio do Fogo generated from the installation of the wind farm. In accordance with the theme
proposed for this research, we adopted the qualitative methodological approach to empirical
and exploratory because of the social actors involved. A literature review was made in
academic papers, websites and newspapers on the subject in question and field research.
residents were summoned, the leader of the community and the environmental manager for a
conversation wheel through semi-structured interviews, which were discussed topics on the
cost of living and environmental impacts occurring in the community due to the installation of
the wind farm in Rio Fire. As sources of records were used, recorder, camera and field
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notebook. The results found that the installation of the wind farm has caused serious
environmental problems and brought losses to the cost of living of the population living on
site.
Keywords: Cost of living, Environmental Impacts, Windfarm
INTRODUÇÃO
O Brasil vem despontando no cenário ambiental como um importante produtor de
energias limpas e renováveis. Nos últimos anos um destaque tem sido a energia eólica, uma
vez que tradicionalmente o Brasil produz energia hídrica. Neste sentido, Melo (2013, p.126)
afirma que o Brasil é destaque na geração de energia elétrica limpa e renovável,
preponderantemente hídrica, em que a eólica é complementar. Quarenta e cinco por cento
(45%) da matriz energética provém de fontes que não emitem CO2, contra menos de 20% da
média mundial. Adicionalmente, o país dispõe de diversas opções de geração de energia
limpa e competitiva para sua expansão, incluindo a hidroeletricidade, a cogeração, a biomassa
e a energia eólica.
O uso da energia eólica não é recente e muitos países da Europa já a utilizam há muito
tempo. Martins, Guarnieri e Pereira (2008, p. 3) ressaltam que o uso da energia dos ventos
vem sendo usada há vários anos em diferentes atividades. Porém, o uso desta energia para a
geração de eletricidade é mais recente, e os autores afirmam que a energia eólica vem sendo
apontada como “a fonte de energia renovável mais promissora para a produção de eletricidade
[...] considerando aspectos de segurança energética, custo socioambiental e viabilidade
econômica”.
O Rio Grande do Norte não fica atrás. Estrategicamente posicionado na chamada
“esquina do continente”, o estado é responsável pela maior produção de energia eólica do
Brasil, pouco mais de 30% do total, mas ainda “patina” nas tentativas de aproveitar todo o seu
potencial e colocar a eletricidade gerada a partir dos ventos como alternativa real no país. Os
parques construídos advêm da participação espetacular do RN nos leilões federais de energia
entre 2009 e 2014, quando superou todos os estados brasileiros em energia eólica ofertada e
vencedora. (PAULINO, 2015).
Dentre os municípios do Rio Grande do Norte que apresentam um bom potencial eólico
destaca-se o município de Rio do Fogo (Figura 1), localizado na região do Mato Grande. O
parque eólico está situado no distrito de Zumbi, uma pequena comunidade de pescadores, que
teve seu povoamento iniciado no século XIX (MORAIS, 2007). Ocupa uma área de 860
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hectares, sobre dunas e tem como vizinhança dezenas de famílias de assentados pelo
INCRA/RN. (TRIBUNA DO NORTE, 2006).

Figura 1: Mapa de localização do município de Rio de Fogo. IFRN, 2014.

A utilização do parque eólico no município de Rio do Fogo só foi possível devido a
quantidade de ventos existente nessa região. Sabemos que a energia eólica é um recurso muito
utilizado no mundo e que gera muitos empregos, tanto diretos quanto indiretos além de outros
impactos que podem ser classificados segundo o tempo de duração e a extensão. Nesse
sentido, quais os impactos ambientais gerados pela instalação de parques eólicos no
Assentamento Zumbi em Rio do Fogo/RN?
A presente pesquisa teve como objetivo investigar as implicações ambientais sobre a
população do assentamento Zumbi em Rio do Fogo gerados a partir da instalação do parque
eólico. A necessidade de estudar essa área se deve ao fato do município de Rio do Fogo ter
em sua região um parque eólico, que serviu de base para uma pesquisa a fim de identificar os
pontos positivos e negativos gerados à população residente próximo as instalações do parque.
Nesse contexto, buscamos encontrar através dessa pesquisa uma abordagem para o estudo da
Geografia com assuntos que pudessem envolver a questão socioambiental e econômica de Rio
do Fogo. Este artigo está dividido em resumo, introdução, referencial teórico metodológico,
resultados e discussões, considerações finais e referências.
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MATERIAL E MÉTODOS
Em conformidade com o tema proposto para esta pesquisa, foi adotada a abordagem
metodológica qualitativa de caráter empírico e exploratório em virtude dos atores sociais
envolvidos. Foi feita uma revisão de literatura em trabalhos acadêmicos, sites e jornais sobre
o tema em questão, pesquisa de campo tanto no assentamento Zumbi quanto nas dependências
do parque eólico. Foram convocados os moradores, o líder da comunidade e o gestor
ambiental para uma roda de conversa através de entrevistas semiestruturadas, no qual foram
debatidos temas sobre o custo de vida e os impactos ambientais ocorridos na comunidade em
virtude da instalação do parque eólico em Rio do Fogo. Como fontes de registros foram
utilizados, gravador, máquina fotográfica e caderno de campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização ambiental do assentamento Zumbi/Rio do Fogo
A paisagem do Assentamento Zumbi é marcada pela presença de feições modeladas em
terrenos sedimentares e cobertura vegetal esparsa que coloniza as dunas. A ação eólica é
bastante intensa e os recursos hídricos explorados pelos assentados são basicamente oriundos
do subsolo. Tais características influenciam a economia do município de Rio do Fogo, que
desde seus primórdios, baseia-se na atividade pesqueira, agropecuária e artesanal, sendo a
pesca a principal fonte econômica do município.
Em linhas gerais podemos afirmar que a área visitada se assemelha com as demais
comunidades rurais espalhadas pelo território nacional, pois em sua maioria apresenta uma
população com baixo grau de escolaridade, acesso precário aos serviços básicos de saúde,
lazer e educação, sem acesso ao mercado de trabalho, cuja sobrevivência é garantida através
de programas sociais ou benefícios previdenciários.
A instalação do parque eólico provocou mudanças sensíveis na paisagem e na economia
do assentamento Zumbi. Mudanças na paisagem e nas relações sociais entre os assentados são
alvos de discussões, a saber:
Impacto ambiental gerado pelo parque eólico no assentamento Zumbi/Rio do Fogo
A paisagem de Rio do Fogo como podemos observar, hoje, mais esparsa, divide o
espaço com enormes aerogeradores que chamam a atenção pela grandiosidade da obra.
(Figura 2).
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Figura 2: Aerogeradores do parque eólico de Rio do Fogo/RN. IFRN, 2014.

A implantação do parque eólico no assentamento Zumbi em Rio do Fogo causou sérios
problemas ambientais e trouxe prejuízos para o custo de vida da população que reside no local
levando os moradores a se sentirem um pouco frustrados quanto a implantação do parque e a
posição do INCRA em relação as propriedades.
Em síntese, podemos afirmar que ao confrontar as informações coletadas com o cenário
da realidade local, foi possível constatar que danos ambientais foram causados na região após
a instalação do parque. (CRISTINO apud BARRADAS, 2014, p. 51) destaca que qualquer
modificação gerada pelo homem causa impacto sobre o meio ambiente.
Para a instalação dos aerogeradores foram degradadas algumas áreas para abertura de
ruas, como desmatamento de dunas fixas, soterramento de dunas fixas pelas atividades de
terraplanagem, soterramento de lagoas interdunares, cortes e aterros nas dunas fixas e móveis
causando destruição de algumas plantas frutíferas, como cajueiros e coqueiros visto que, para
cada planta derrubada, a empresa detentora do terreno (provisoriamente) indenizaria o
locador. Para cada árvore derrubada existia um valor que seria repassado pelo INCRA, porém
segundo os moradores, esse valor não fora repassado devidamente.
Em contrapartida, o líder do grupo informou que a empresa já havia liberado o dinheiro
da primeira remessa de cajueiros derrubados, porém como foi preciso fazer a terraplanagem
para abertura de estradas foi degradada mais uma área e derrubados mais cajueiros, sendo
esses pagos futuramente. Através das perguntas formuladas, ficou explícito que a população,
objeto de análise, possui pouco conhecimento no diz que respeito ao meio ambiente,
tampouco sabem as causas geradoras de um impacto ambiental.
Aumento do custo de vida
Posteriormente, com a implantação do primeiro parque eólico em terras rio-foguense,
operando desde julho de 2006, houve uma mudança significativa nos aspectos econômicos da
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cidade. Após a implantação do parque eólico, o valor financeiro dos terrenos localizados
próximo ao empreendimento sofreu aumento significativo, visto que as áreas circunvizinhas
passaram a ser almejadas por empresários e banqueiros (informação obtida na roda de
conversa). Em relação aos valores dos alimentos, bens e serviços utilizados pela população do
assentamento, comprovou-se que os consumidores não souberam quantificar ou mensurar
valores referentes à elevação dos preços. Também foi constatado que o preço da terra ficou
supervalorizado após a implantação do parque eólico, dificultando o diálogo da comunidade
com o INCRA, que atualmente apresenta desinteresse na legalização dos documentos pelos
assentados.
Os benefícios trazidos pela obra para os moradores foram poucos, visto que, a mão-deobra utilizada na construção do parque foi trazida de outras cidades, deixando os
trabalhadores da comunidade fora da construção. Todavia, é notório por todos os habitantes
que a falta de qualificação profissional é algo considerado inexistente entre as famílias
daquela região.
Outro benefício bastante mencionado, diz respeito a transferência de renda, procedida
em favor dos moradores efetivados em razão dos alugueis dos terrenos, no qual, estão
instalados os aerogeradores.
Os moradores afirmaram que antes da instalação foram feitas várias reuniões, onde
foram questionados assuntos como melhoria no custo de vida, porém os benefícios gerados
pela construção do parque não atenderam as expectativas dos moradores assentados de
Zumbi/Rio do Fogo. Na reunião eles alegaram que seria repassado a cada família assentada
um valor mensal, durante os primeiros meses de construção do parque, mas posteriormente
seria acumulado uma dívida que seria pago com cabeças de gado. De acordo com os
moradores houve uma desvantagem nesse repasse, já que o gado, além de não representar um
valor justo, não apresentava condições para a criação devido ser muito arisco.
Conflitos Socioambientais
De acordo com as observações e entrevistas com alguns moradores do assentamento,
pudemos constatar que não há muitos conflitos gerados entre a comunidade e as empresas
responsáveis pelo parque eólico. No entanto, a população se sente ameaçada por ações do
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que deseja desocupar boa
parte das residências próximas ao parque eólico. Nesse contexto, graves violações de direitos
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humanos são percebidas, tais como direito à liberdade, direitos territoriais e ao meio ambiente
saudável.
A área de 850 hectares utilizada para a construção do parque faz parte de uma área total
de 1800 hectares de propriedade do INCRA. Esta instituição federal concedeu o uso das terras
à Energias Elétricas do Brasil – Enerbrasil, subsidiária da empresa espanhola Iberdrola – uma
das maiores empresas do mundo no ramo da energia eólica – para exploração de energia
eólica durante o período de 25 anos.
Mesmo situado distante do parque eólico, o assentamento Zumbi/Rio do Fogo,
pertencente ao INCRA, foi contemplado pelos benefícios anteriormente citados por manter
uma relação estável e permanente com a Enerbrasil, subsidiária da empresa espanhola
Iberdrola administradora do parque eólico de Rio do Fogo, uma das maiores empresas do
mundo no ramo da energia eólica. (CRESESB, 2006)
Em entrevista com os moradores da comunidade de Zumbi/Rio do Fogo foi constatado
que o preço da terra ficou supervalorizado após a implantação do parque eólico, dificultando o
diálogo da comunidade com o INCRA, que atualmente apresenta desinteresse na legalização
dos documentos pelos assentados.
Os moradores alegaram ainda que antes da instalação foram feitas várias reuniões, onde
foram questionados assuntos como melhoria no custo de vida, porém o benefício gerado pela
construção do parque não atendeu as expectativas dos moradores assentados de Zumbi/Rio do
Fogo.
Seria repassado a cada família assentada um valor mensal, sendo eficazes nos primeiros
meses, mas posteriormente seria acumulado uma dívida que seria pago com cabeças de gado.
De acordo com os moradores houve uma desvantagem nesse repasse, já que o gado, além de
não representar um valor justo, não apresentava condições para a criação devido ser muito
arisco.
CONCLUSÕES
A pesquisa realizada no assentamento Zumbi no município de Rio do Fogo apontou
questionamentos por meio de uma roda de conversa entre alunos, professores do IFRN e os
moradores da comunidade. A partir dos relatos dos moradores daquele assentamento podemos
perceber que o Parque Eólico trouxe poucos benefícios para a população que ali reside, no
que diz respeito aos aspectos socioambientais.
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Foi possível constatar que o município recebeu benefícios com a chegada do parque,
mas após o término das obras, pode-se constatar que a economia não estava tendo um bom
retorno, pois o assentamento possui estrutura educacional insuficiente para os alunos que
precisam de uma boa educação de base, não dispõe de hospitais e nenhum espaço destinado
ao lazer.
Portanto, é preciso que se efetivem estudos aprofundados acerca dos impactos
socioambientais causados pela implantação dos parques eólicos a fim de que esses estudos
possam orientar as políticas socioambientais e socioeconômicas bem como se percebe ser
necessária a efetiva regulação, por meio de uma normatização rigorosa, das ações exercidas
pelas empresas de energia eólicas.
Tudo com o propósito de possibilitar a diminuição ou não de ocorrência de impactos
socioambientais, para que esta importante e necessária fonte de energia, não fira os sistemas
naturais e respeite os princípios dos direitos humanos fundamentais e da manutenção da
diversidade de paisagens e da biodiversidade dos ecossistemas costeiros.
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RESUMO: Este trabalho refere-se às atividades de pesquisa realizada dentro do Projeto de
Extensão ‘Santa Rita: um direito à memória’ executadas por docentes e discentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Santa Rita. O município de
Santa Rita é o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba, possui um passado
histórico de lutas, perdas e triunfos. No entanto, encontra-se num processo de descaso
político, ocasionando, consequentemente, um enfraquecimento afetivo populacional em
relação ao lugar. Diante do exposto, fez-se necessária a construção de um projeto com
atividades voltadas para o conhecimento e valorização dos bens culturais do município. Com
o objetivo principal de promover a interação dialógica entre instituição e sociedade por meio
do desenvolvimento da educação patrimonial no âmbito escolar, apresenta-se, neste trabalho,
ações de Pesquisa que resultaram em levantamentos bibliográficos, leituras teóricas, pesquisa
de campo, identificação e mapeamento de monumentos históricos, e a ampliação, entre a
comunidade escolar, do conhecimento acerca do patrimônio material da cidade de Santa Rita.
Palavras–chave: educação patrimonial, bens culturais, monumentos históricos
SANTA RITA CULTURAL HERITAGE: KNOWLEDGE AND APPRECIATION
ABSTRACT: This paper refers to the research activities which occur in the Extension Project
‘Santa Rita: a right to the memory executed by teachers and students at the Technology,
Science and Federal Institute of Paraíba – Santa Rira Campus. Santa Rita City is the second
oldest population center in Paraíba, and its past is full of fights, loss and triumph. However, it
has been coming through a process of politician neglect and it consequently has caused
population affective weakening related to the place. Thus, it was important to create a project
on activities directed to the knowledge and appreciation of the cultural assets. In this way, the
principal aim is to promote a dialogic interaction between the institution and the population
through the patrimonial education at the school setting and to present Research actions which
have resulted in bibliographic searches, theoretical readings, field research, identification
mapping of historical monuments and the knowledge expansion about the material heritage in
Santa Rita in the school community.
KEYWORDS: patrimonial education, cultural assets, historical monuments.
INTRODUÇÃO
Em novembro de 2015, realizou-se na sede provisória do campus Santa Rita do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, a reunião da Câmara de Extensão,
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promovida pela Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) junto aos servidores do campus Santa
Rita e comunidade local. Após a explanação realizada pela equipe da PROEXT sobre os
conceitos, áreas temáticas e tipos de atividades de extensão, foi facultada a palavra aos
membros da comunidade presentes a fim de que estes pontuassem as temáticas que acreditam
prioritárias para o desenvolvimento das ações do IFPB em Santa Rita.
Nesta ocasião, foi citado que Santa Rita (município pertencente ao estado da Paraíba)
possui o título de “cidade patrimônio” e por isso apresenta potencial para realização de
trabalhos na área de turismo histórico e religioso. Destacou, também, a necessidade de
fornecer formação histórico-cultural e turística para professores e estudantes de escolas
públicas do município. Após a explanação de comunidade e servidores do IFPB, discutiu-se
os encaminhamentos da Câmara. Dentre eles, a formação de um Núcleo de Extensão com a
temática ‘Educação Patrimonial’.
O título de “cidade patrimônio”, provavelmente, se deve à importância histórica que
Santa Rita exerce na consolidação da capitania da Paraíba ainda no século XVI. De acordo
com (SILVA, 2007), esta cidade é o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba,
possui dezoito igrejas históricas, algumas delas apresentando uma arquitetura rara, a exemplo,
a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, existindo apenas duas iguais a ela no mundo: uma na
Bahia e outra na Itália.
Santa Rita também foi pioneira economicamente, tendo chegado a quase 30 engenhos
de açúcar, ficando atrás no Nordeste apenas para o estado de Pernambuco, e foi também, a
primeira cidade paraibana a receber a instalação de uma fábrica, trata-se da Companhia de
Tecidos Tibiri (CTP), inaugurada em 1892.
A execução do Projeto “SANTA RITA: UM DIREITO À MEMÓRIA” no IFPB –
Campus Santa Rita, sob o foco tecnológico do Patrimônio Cultural, Histórico e Natural,
fomentou a criação atividades que atendessem ao anseio da sociedade por uma formação
patrimonial. Anseio este, desencadeado pela importância histórica do município. Portanto,
pretendeu-se, com este projeto, ampliar o processo ensino-aprendizagem implementando a
educação patrimonial nas escolas por meio “de um processo permanente e sistemático de
trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo” (HORTA, 1999, p. 6). Segundo (CHAUÍ, 2006, p. 114)
a ideia de patrimônio histórico cultural se associa a três aspectos: 1) o conjunto de
monumentos, documentos e objetos que constituem a memória coletiva; 2) as edificações cujo
estilo desapareceu e cujos exemplares devem ser conservados a título de lembrança do
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passado da coletividade; 3) as instituições públicas encarregadas de zelar pelo que foi definido
como patrimônio da coletividade: museus, bibliotecas, arquivos, centros de restauro e
preservação de monumentos, edificações e objetos antigos. Para fins deste trabalho, também
foram dadas vozes às memórias não oficiais, às que não foram cadastradas nos livros de
história e (por que não) contestadoras da memória oficial.
As propostas deste Projeto integraram-se aos Projetos Pedagógicos de Cursos vigentes
no campus: o Curso Técnico Integrado em Informática, no que diz respeito ao suporte
tecnológico às diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão e o propósito de formar um
profissional/cidadão que, inserido no contexto de uma sociedade em constante transformação,
atenderá às necessidades do mundo do trabalho com ética, responsabilidade e compromisso
social; e o Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, em consonância com uma formação
humanística e tecnológica, capaz de analisar criticamente os fundamentos da formação social
e de se reconhecer como agente de transformação do processo histórico e do desenvolvimento
sustentável, agregando princípios éticos e valores artístico-culturais, para o pleno exercício da
cidadania.
Acredita-se que inserir educação patrimonial na escola é um ato cidadão, pois acresce
no educando um sentimento de pertencimento e de preservação ao lugar em que se vive. Além
do mais, um projeto neste segmento minimizará o prejuízo acarretado ao município por uma
ausência de política de preservação do seu patrimônio cultural.
MATERIAL E MÉTODOS
As ações que foram desenvolvidas no projeto “Santa Rita: um direito à memória”
visaram atender algumas demandas propostas pelo Núcleo de Extensão “Desenvolvimento
Cultural e Cidadania em Santa Rita”, como também, o (re) conhecimento e preservação e/ou
conservação dos monumentos históricos santarritenses por meio de uma educação
patrimonial.
Sua execução iniciou-se no IFPB – Campus Santa Rita com um levantamento
bibliográfico de obras que tratem da história do município de Santa Rita – PB, sobretudo às
escritas por santarritenses. Após pesquisas feitas na internet, a equipe executora do projeto foi
em busca de pesquisadores, historiadores e escritores santarritenses a fim de que estes
disponibilizassem obras por meio de doações e/ou empréstimos. Após aquisição de alguns
livros, a equipe os revezou para a realização das leituras. Durante o tempo disponibilizado para estas
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ações, foram introduzidos dois Intervalos, ou seja, dois momentos de compartilhamento das
impressões das leituras e avaliações dialógicas.

Docentes e discentes integrantes do projeto realizaram pesquisas de campo com o
objetivo de identificar e mapear alguns monumentos históricos de Santa Rita A primeira
pesquisa in loco ocorreu 03/05/2016. Nesta ocasião, três capelas históricas, localizadas em
antigos Engenhos, foram visitadas: Capela Santana do Gargaú, Capela Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e Capela Nossa Senhora do Patrocínio. Já, a segunda visita de
reconhecimento do patrimônio cultural de Santa Rita aconteceu no dia 27/05/2016, com
destaque nos seguintes locais: Centro do município de Santa Rita, onde está presente a Igreja
Matriz Santa Rita de Cássia, e na Usina São João, Capela São João Batista.
Durante estas visitas in loco travou-se contato com moradores da comunidade, dando
preferência aos mais idosos, que se disponibilizaram a conceder depoimentos a fim de que
suas memórias pudessem ser registradas. A elaboração e o direcionamento das perguntas
foram feitas de modo a se obter informações em torno do patrimônio cultural da comunidade,
tais como monumentos históricos, costumes, festas e crenças. Estas ações objetivam tiveram o
intuito de valorizar do passado histórico cultural e natural, criando condições de relacionar o
passado e o presente, como também, propiciar a troca de valores e experiências no contexto
das atividades de ensino aprendizagem.
Nestas visitas aos monumentos, bem como nos encontros e discussões de leituras sobre
o patrimônio, foram gravados vídeos, depoimentos e feitos registros fotográficos. Os
discentes envolvidos foram orientados a criar uma base de dados para o armazenamento
digital referente ao material coletado. Todo esse material foi analisado, selecionado e editado
para compor um kit didático que foi utilizado num curso sobre Educação Patrimonial,
ministrado nos meses de agosto e setembro de 2016. Com uma carga horária de 30 horas,
foram oferecidas 35 vagas, divididas entre discentes e comunidade externa do campus.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após levantamento bibliográfico, foram adquiridas as seguintes obras: 1. “Santa Rita de
ontem e de sempre”, de Marcus Odilon Ribeiro Coutinho; 2. “Os sobreviventes do lixo”, de
José Arimatéia Alves de Santana; 3. “Santa Rita – PB em memórias”,de José Arimatéia
Alves de Santana; 4. “O velho sobrado”, de José Arimatéia Alves de Santana; 5. “Santa Rita e
seus vultos folclóricos I”, de José Arimatéia Alves de Santana; 6. “Santa Rita e seus vultos
folclóricos II”, de José Arimatéia Alves de Santana; 7. “Santa Rita e seus vultos folclóricos –
Volume Único”, de José Arimatéia Alves de Santana; 8. “Santa Rita a herança cristã do Real
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ao Cumbe”, de Siéllysson Francisco da Silva; 9. “Presença escrava na freguesia de Santa Rita,
de Sirleide Dantas Lopes; 10. “Nordeste açúcar e poder”, de Martha Falcão. Todas estas
obras foram lidas e debatidas pela equipe executora do projeto.
A primeira capela visitada no dia 03/05/2016 foi a Capela Santana do Gargaú (Figura
1), pertencente ao antigo Engenho Gargaú datando século XVII, com fachada em estilo
barroco e brasão de Duarte Gomes da Silveira fixado em seu frontispício em arco. Possui três
entradas com portas almofadadas, duas janelas com balaustradas e frontão ondulado,
encimado por uma cruz e declives laterais com volutas ladeado por acrotérios de base.
Documenta a presença do poder ideológico e colonial na região.

Figura 22. Capela Santana de Gargaú. IFPB, 2016.

Com um percurso bem mais rápido, uma vez que seu acesso se dá por estradas
asfaltada, a segunda visita foi à Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que possui as
seguintes características: uma construção do século XVII simples, com uma entrada
lembrando um “alpendre” uma espécie de adro com quatro colunas rusticamente de estilo
dórico, dando suporte a uma entrada principal. Possui um Cruzeiro octogonal, sem grandes
detalhes ornamentais, no momento da visita estava sem a Cruz principal. Na parte interna,
apresenta uma nave principal e altar-mor bem trabalhado com colunas de madeira, uma pia
batismal de pedra calcaria, percebe-se uma restauração, tanto no altar quanto no forro da
Igreja. Apresenta um bom estado de conservação.
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Por último, a equipe se dirigiu à Capela de Nossa Senhora do Patrocínio (Figura 2).
Esta chama atenção pelos detalhes como: frontispício, pilastras com frisos em forma
geométrica e fito mórfica, frontão com volutas trabalhado com pedra calcária, envolta de sua
cúpula uma balaustrada em arco góticos. Fixada em plano central, em forma de prisma
hexagonal e coberto por uma cúpula encimada com uma cruz trifólia. O que se observa é uma
fusão de vários estilos arquitetônicos. Uma vez que essa Capela data de 1700, mas foi
reconstruída em 1913, traz de forma notória essa informação na sua fachada principal acima
do arco, apresentando, portanto, um bom estado de conservação.

Figura 23. Capela Nossa Senhora do Patrocínio. IFPB, 2016.

A segunda visita de reconhecimento da cidade de Santa Rita iniciou-se na Praça
Getúlio Vargas e Praça João Pessoa (também conhecida como Praça do Coreto). Discutiu-se a
importância daquelas praças, consideradas marco de manifestações culturais e de crescimento
na cidade. Estas chamam a atenção para a ornamentação em mosaico que contorna canteiros e
as paredes do coreto, em diversos desenhos, seja, geométricos e motivos florais decorando de
forma alegre a praça. A Igreja Matriz, localizada na Praça Getúlio Vargas, apresenta uma
arquitetura de estilo neoclássico, muito embora tenha sido alterada(reconstruída) ao longo de
sua história, já que a mesma é do século XVIII.
Por um percurso sinuoso, em estrada batida, passando por pequenas comunidades
rurais, a equipe chegou à Usina São João para (re)conhecer a Capela São João Batista. Com
estilo eclético, com predominância do Neoclássico, esta capela se sobressai pela riqueza de
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detalhes nas paredes laterais, com nichos bem decorados, com entalhe em pedra, encimado
por um pelicano eucarístico em alto relevo. O altar-mor possui detalhes (arcos ogivais) em
estilo gótico-tardio, na parede de fundo há pinturas de anjos e de pilastras formando um
grande arco românico. Observa-se também, capela muito bem edificada, uma escadas
torneadas com acesso ao coro. A curiosidade histórica, foi em parte alimentada com pequenos
relatos da moradora que se encontrava no interior da capela fazendo limpeza, Senhora
Severina Joaquina da Silva, ao relatar que há 8 anos trabalhava no local e que havia outras
senhoras que faziam limpeza, mais antigas, poderiam melhor dizer algo sobre a capela.
Todavia, frisou uma curiosidade sobre o interior da capela: que os antigos proprietários
fizeram questão de sepultar seus familiares na capela, e mostrou duas tumbas: uma primeira, à
esquerda do altar-mor, filho do proprietário (Odilon Lívio *31-10-1927 e + 29-06-1933), e a
segunda, no piso frente do altar-mor (João Úrsulo Ribeiro Coutinho *31-08-1876 e + 01-041930).
Com o apoio do professor de Geografia do campus, foi traçado um possível “Caminho
Histórico” para visitações futuras, levando em consideração as melhores vias de acesso:
Capela Santana de Gargaú, Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Capela de Nossa
Senhora do Patrocínio, Capela São João Batista e Igreja Matriz Santa Rita de Cássia.
Também, com o objetivo de disseminar dos resultados obtidos nestas atividades, foi criado
um

blog

intitulado

Santa

Rita:

um

direito

à

memória,

disponível

em

<http://umdireitoamemoria.blogspot.com.br>, proporcionando o contato dos envolvidos,
discentes do IFPB e comunidade em geral, de maneira racionalizada e sistêmica, com os
novos suportes de leitura e as novas mídias.
CONCLUSÕES
De acordo com a pesquisa realizada, a equipe identificou 18 capelas históricas de Santa
Rita. No entanto, 07 estão em ruínas, 02 estão em situação irregular para visitação e 09 em
estado regular para visitas. O difícil acesso a determinadas capelas impossibilitou a visita in
loco em algumas delas. Porém, estas atividades inseriram-se no âmbito do IFPB – Campus
Santa Rita como uma reflexão sobre a diversidade sociocultural santarritense. Pois, as visitas
de caráter interdisciplinar tiveram por base uma concepção de educação patrimonial que
proporcionaram aos alunos uma leitura multicultural, a partir de um percurso que teve como
referências as construções de edifícios religiosos, dando voz, também, às memórias não
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oficiais, às que não foram cadastradas nos livros de história e (por que não) contestadoras da
memória oficial.
Concluiu-se ainda, que o município de Santa Rita é o segundo núcleo de povoamento
mais antigo da Paraíba. Possui um passado histórico de lutas, perdas e triunfos, dezoito
capelas históricas, mas apenas três destas foram tombadas IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional). Portanto, urge a continuidade deste trabalho a fim de
despertar na comunidade santarritense a consciência de preservação e valorização do seu
patrimônio cultural.
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RESUMO: O referente artigo objetivou investigar a partir de entrevistas orais, matérias
jornalistas e documentos escritos a apropriação do patrimônio material e imaterial de Lagarto
pelos seus moradores. Embasado nos pressupostos da Nova História Cultural, analisou como
uma identidade é revelada através da análise dos depoimentos elencados nas pesquisas.
Tornar público à comunidade acadêmica e geral a existência de um vasto patrimônio imaterial
e material de Lagarto- cidade localizada a 78 km da capital Aracaju, na região Centro-Sul de
Sergipe com aproximadamente 100 mil habitantes; bem como proporcionar a aproximação
deste e contribuir para educação patrimonial e o estímulo à construção de uma identidade do
lugar tornou-se uma tarefa de sensibilização e sistematização científica. Buscou-se expor a
necessidade de perceber a noção de patrimônio elaborada pela comunidade lagartense a fim
de perceber como é construída a identidade de Lagarto a partir da apropriação de quem vive
na prática, a experiência cultural. A comunidade, no entanto, mostra-se distante de ter um
reconhecimento sobre a riqueza que possuem. A própria ideia de patrimônio é limitada para a
maioria. Concomitantemente, a falta de reconhecimento leva ao comprometimento da
preservação desse patrimônio. Sua responsabilidade, portanto, não é somente do poder
público, mas também da população. A maioria, ao não se identificar ou reconhecer seu
patrimônio, não se preocupa com sua preservação, tornando evidente, portanto, a necessidade
de proporcionar aos habitantes de Lagarto o devido reconhecimento do seu patrimônio.
Palavras–chave: apropriação, cultura, população, reconhecimento

Heritage material and inmaterial of Lagarto: the construction of cultural
identity
ABSTRACT: The related article objectified the investigation about informations from oral
interviews, as well journalists, materials and written documents that belongs from Lagarto’s
heritage ownership, with tangible and intangible by its residents. Based upon the assumptions
of the New Cultural History, it shows how an identity is revealed through the analysis of the
statements listed in the polls. Making public the academic and general community the
existence of a vast intangible heritage and material of Lagarto’s town, that is located 78 km
from the capital - Aracaju, and its is situated in the South Central region of Sergipe, with
approximately 100 thousand habitants as well as providing the approach to contributing the
heritage's educational and encouraging the construction of an identity of the place became an
awareness task and scientific systematization. It sought to expose the need to understand the
notion of heritage developed by lagartense's community, realized that the people who lives in
practice of cultural experience is the ones who built up the identity of Lagarto's. However, the
community shows far to understand the recognition of the wealth they have. The very idea of
patrimony wealth is limited for most. Concomitantly, the lack of recognition leads to
impairment of preserving this heritage. The responsibility, therefore, is not only the
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government, but also the population. The majority does not identify or recognize their
heritage, making its preservation difficult, and the need to provide the recognition of
Lagarto’s population is a due of their heritage.
KEYWORDS: appropriation, culture, population, recognition
INTRODUÇÃO
Entende-se por cultura todas as ações por meio das quais os povos expressam suas
formas de criar, fazer e viver. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico de transmissão, de
geração a geração, de práticas, sentidos e valores, que se criam e recriam (ou são criados e
recriados) no presente, na busca de soluções para os pequenos e grandes problemas que cada
sociedade ou indivíduo enfrentam ao longo da existência.
Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças,
às práticas, ao modo de ser das pessoas. O patrimônio material é formado por um conjunto de
bens culturais classificados segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico;
histórico; belas artes; e das artes aplicadas.
A partir desta definição nos perguntamos: Onde está a cultura lagartense? Quais os seus
lugares de memória? O teatro, a culinária, os Parafusos, os grupos folclóricos, o patrimônio
erguido, são expressões dessa cultura lagartense e reconhecidos pelos seus moradores? Como
a sociedade se vê nisso tudo? Foram algumas das inquietações que esta proposta visou
atender. Daí a necessidade de perceber a noção de patrimônio elaborada pela comunidade
lagartense a fim de perceber como é construída a identidade de Lagarto a partir da apropriação
de quem vive na prática a experiência cultural.
Como bem afirmou em fins do século XIX o notável membro da Academia Brasileira
de Letras, Sílvio Romero, um dos maiores ícones da cultura lagartense, sobre as culturas
populares: “No Lagarto, cidade da província de Sergipe, foi que melhor as estudamos. Os
brinquedos mais comuns são: O Bumba meu boi, os marujos, o Cego, etc” (ROMERO, 1954,
p. 52). Os historiadores lagartenses já alertavam, inclusive, para a necessidade de uma
educação patrimonial e sua efetivação nos espaços escolares e populares.
Portanto, este trabalho objetivou identificar como a comunidade lagartense e acadêmica
apropria-se do vasto patrimônio cultural material e imaterial que possuem, além de tornar
público as manifestações que pouco são conhecidas podendo-se, então, enriquecer a
identidade cultural pela comunidade.
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MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e documentais, consultas em
jornais e sites de notícias locais, além de pesquisas de campo em que foram realizadas
entrevistas realizadas com moradores da cidade de Lagarto e coleta de dados.
Através das pesquisas bibliográficas buscou-se noções de patrimônios em que
pudéssemos construir embasamento teórico e fundamentação para a elaboração do trabalho.
As pesquisas bibliográficas e documentais serviram, ainda, para a construção do
levantamento do patrimônio material e imaterial presentes na cidade de Lagarto, além de
fonte de informação sobre estes patrimônios. Por conseguinte, realizada as visitas de campo
para o reconhecimento do patrimônio erguido, confeccionou-se e realizou-se entrevistas orais,
realizadas em um período de 3 meses. Buscou-se, portanto, perceber a apropriação que a
comunidade tem para com seu patrimônio, além de verificar se há a noção e o conhecimento
do patrimônio existente.
Os sites de notícias locais serviram para investigar se há a disseminação do patrimônio
existente na cidade, nestes mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É fato que a cidade de Lagarto é rica em patrimônio histórico. Através dos estudos
bibliográficos e documentais, viu-se que os historiadores relatam alguns exemplos como
locais de memória, a seguir: A igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, o Prédio Escolar
Silvio Romero, a Praça Dr. Filomeno Hora, a Igreja do Rosário, o Povoado Santo Antônio
(marco inicial da cidade), os grupos folclóricos e parafolclóricos, Parafusos, Taieiras,
Cangaceiros de Zé Padeiro, Banda de Pífanos e Terno Zé Zabumba, a Encomendação das
Almas, a Silibrina, a Culinária, maniçoba, arroz de galinha, vatapá, as festas populares,
Vaquejada, desfile cívico e a devoção Mariana. Da mesma forma, o guia do comércio local,
enfatiza estes mesmos monumentos e manifestações como patrimônio, visualizando-os em
fotos coloridas para os leitores do guia.
A entrevistas realizadas em pesquisa de campo permitiram concluir que, de maneira
geral, a comunidade lagartense apresenta uma ideia restrita de Patrimônio histórico e cultural,
e não reconhecem a riqueza que possuem. Em entrevista realizada no dia 3 de abril de 2016, o
Sr. Antônio, morador e comerciante na cidade, reforça esses traços: “Eu não conheço
patrimônio aqui não. Eu só ouvi falar vagamente daqueles ‘Parafusos’”. Em sua opinião, as
praças públicas constituem patrimônio de Lagarto, mas argumenta que poucas conhece.
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Diante das entrevistas realizadas, ficou evidente que, na opinião de muitos, há falta de
investimentos por parte do poder público em garantir a preservação do patrimônio da cidade
de Lagarto. Dona Ione, coordenadora dos Parafusos, queixa-se da falta de apoio. Afirma ainda
que, em 2014, o grupo perdeu três viagens “por falta de apoio do governo do estado e do
município”. Deixando assim de divulgar o grupo e sua cultura.
O fato ganha ainda mais força pela matéria publicada no site de notícias local,
Lagartense, com o seguinte título: “Ontem patrimônio público, hoje abrigo de gatos e
gatunos” que expõe o descaso por parte do governo do estado e da administração do
município sobre o prédio do Grupo Escolar Silvio Romero (único da cidade reconhecido
como patrimônio estadual). O prédio não só encontra-se abandonado como também é,
segundo a matéria, abrigo para viciados em drogas e para uma grande quantidade de gatos.
Os Parafusos reconhecidos por quase todos os entrevistados é representado como
expoente patrimonial e também é objeto de estudo monográfico na cidade. O historiador
Claudefranklin nos ilumina sobre a sua caracterização como um grupo “parafolclórico” muito
mais associativista do que uma pratica cultural transmitida de geração para geração como
ainda o são os Cangaceiros de Zé padeiro. Todavia, a Associação do Folclore de Lagarto,
(Asflag) comandada atualmente pela senhora Ione preserva não só os parafusos como outras
tradições lagartenses como as Taieiras. Como já foi dito a ausência de uma política pública
que contemple a existência e fomento dos grupos parafolclóricos de Lagarto está longe de
acontecer, mas, mesmo assim afirma dona Ione, em entrevista realizada no dia 26/02/2016,
“os parafusos que é o único do Brasil, que é nossa história, nosso orgulho lagartense”.
CONCLUSÕES
O trabalho permitiu a disseminação para a comunidade acadêmica e geral a
possibilidade de ampliação da noção da importância e quantidade do seu patrimônio.
A falta de sentimento identitário por parte da população para com seu patrimônio ficou
evidente, deixando evidente a necessidade de elaboração de mais pesquisas sobre o tema.
A falta de preservação do patrimônio parte não só do poder público, mas também da
população.
Apesar dos novos esforços para construir uma noção de patrimônio maior para a
comunidade lagartense, é necessário elaborar mais pesquisas para que o reconhecimento do
patrimônio aumente.
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE RISCOS DE POPULAÇÕES
RESIDENTES EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE (EM FAIXAS DE
SEGURANÇA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA) NOS
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RESUMO: Esta pesquisa foi realizada em duas cidades, Angelim e São João, localizadas no
estado de Pernambuco no agreste meridional, onde obteve nos últimos anos um crescimento
de linhas de transmissão de energia e com isso despertou a necessidade de investigar os
moradores que moram ao entorno das linhas de transmissão, de como eles percebem o risco
de viver perto das tais. Às linhas de transmissão, é de fundamental importância para a
população, pois são elas que trazem a energia para as residências, bares, restaurantes,
supermercados, indústrias, entre outros. Apesar disso, é preciso atentar para as pessoas que
vivem próximas as faixas de segurança das linhas de transmissão (LT). Pesquisas
relacionadas ao campo eletromagnético das Linhas de transmissão, já constataram doenças
relacionadas a pessoas que são expostas a esse campo eletromagnético, onde a Organização
Mundial de Mundial de Saúde (OMS) vem alertando. Diante disso foram ouvidos os
moradores que vivem ao entorno das linhas de transmissão no intuito de saber como eles
percebem o risco de morar próximo a elas, aplicando um questionário sobre percepção e sócio
econômico. E que os moradores percebiam apenas os riscos de choque elétrico e não sabiam
dos problemas advindos do campo eletromagnético das linhas de transmissão. E, a partir
disso, essa pesquisa busca compreender a percepção ambiental dos moradores que vivem em
áreas de vulnerabilidade, ao entorno das faixas de segurança quanto aos riscos aos quais estão
expostos.
Palavras–chave: campo eletromagnético, linhas de transmissão, percepção ambiental.

Environmental risk perception of populations living in vulnerable areas
(safety strips power transmission lines) in the municipalities of São João
and Angelim-PE.
ABSTRACT: This research was conducted in two cities, Angelim and St. John, in the state of
Pernambuco in the southern wild, where he obtained in recent years a growth of power
transmission lines and this aroused the need to investigate the residents who live the vicinity
of transmission lines, how they perceive the risk of living near such. The transmission lines
are of fundamental importance for the population, it is they who bring the energy for homes,
bars, restaurants, supermarkets, industries, among others. Nevertheless, it is necessary to pay
attention to people living near transmission lines of safety strips (LT). Research related to the
electromagnetic field of transmission lines, they have experienced illnesses related to people
who are exposed to this electromagnetic field, where the World Health Organization World
Health is warning of. Thus they were heard residents who live around the transmission lines
in order to know how they perceive the risk of living next to them, applying a questionnaire
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on perception and economic partner. Where residents perceived only the risk of electric shock
and did not know the electromagnetic field of the problems of LTs. And from that, this
research seeks to understand the environmental awareness of the residents who live close to
the safety strips on the risks to which they are exposed.
.KEYWORDS: electromagnetic field, transmission lines, environmental awareness.
INTRODUÇÃO
Com o crescimento populacional e a tecnologia cada vez mais avançada, é necessário
avançar também no suprimento de energia, desse modo surge a necessidade de expandir as
linhas de transmissão para atender a essa demanda. Segundo a CHESF (Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco), até o fim de 2015, ela operava aproximadamente 18 mil
quilômetros de linhas de transmissão, operando nas tensões 500, 200, 138 e 69 kv,
interligando os estados do Nordeste e unindo a região aos sistemas das regiões Norte, Sudeste
e Centro-Oeste do Brasil.
Porém, pesquisas feitas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) vêm alertando
para alguns riscos à saúde humana através do campo eletromagnético das linhas de
transmissões como câncer e leucemia em crianças.
Conforme a Lei Federal nº 11.934/2009, que dispõe sobre limites à exposição humana
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, consta em seu Art. 4º que:
“Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território
brasileiro, serão adotados os limites recomendados pela Organização Mundial de
Saúde - OMS para a exposição ocupacional e da população em geral a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de
radiocomunicação, por terminais de usuário e por sistemas de energia elétrica que
operam na faixa até 300 GHz”. (BRASIL, 1988, Art. 4°)

A exposição a radiações ionizantes pode danificar as células afetando o material
genético (DNA), causando doenças graves e levando até à morte (OMS, 2002). Diante disso,
entende-se que os campos eletromagnéticos configuram risco ambiental por se enquadrarem
na área de risco natural e social.
Conforme Veyret (2007) o risco não existe sem um indivíduo ou população que o
perceba e que possa sofrer seus danos. Assim, para tentar compreender a percepção de risco, a
(OMS) afirma que é importante distinguir uma ameaça à saúde de um risco a saúde. Isto é, o
risco pode ser a probabilidade de que uma pessoa pode sofrer um dano devido. De acordo
com Flynn, e Slovic (2000) os seres humanos inventaram o conceito de risco para ajudar a
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compreender e a lidar com os perigos e as incertezas da vida. Desta forma, é de grande valor
entender como os grupos populacionais expostos a vulnerabilidades e riscos ambientais
interpretam o meio em que vivem.
Yunes e Szymanski (2001, p.28) ressaltam que vulnerabilidade e risco tem uma
relação entre si: “a vulnerabilidade opera apenas quando o risco está presente; sem risco,
vulnerabilidade não tem efeito”. Oliveira (1995, p. 9) aponta que “os grupos sociais
vulneráveis poderiam ser definidos como aqueles conjuntos ou subconjuntos da população
brasileira situados na linha de pobreza”. Com isso as populações mais afastadas dos centros
urbanos geralmente são os grupos sociais que são excluídos dos benefícios sociais que se tem
por direito, como saneamento, educação, saúde entre outros.
Carneiro e Veiga (2004) definem vulnerabilidade como exposição a riscos e baixa
capacidade material, simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e
superar os desafios com que se defrontam. A vulnerabilidade socioambiental vem sendo
abordada nos últimos anos para conceituar grupos populacionais que vivem em áreas de
riscos e privações sociais, como afirma Cartier et al.( 2008 p.11) que:
“A vulnerabilidade socioambiental pode ser conceituada como uma coexistência ou
sobreposição espacial entre grupos populacionais pobres descriminados e com alta
privação (vulnerabilidade social), que vivem ou circulam em áreas de riscos de
degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental)”.

Diante dessas citações sobre riscos e vulnerabilidade, de fato percebemos a
necessidade de pesquisar sobre a percepção ambiental dos moradores de São João e Angelim
– PE, que vivem em zonas de risco referentes às linhas de transmissão. É possível visualizar
situações de desigualdades ambientais em que se pode verificar a exposição diferenciada de
indivíduos e grupos sociais a amenidades e riscos ambientais (ALVES, 2007).
A percepção ambiental pode ser utilizada para avaliar a degradação ambiental de uma
determinada região e pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente
pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger
e a cuidar do mesmo (FAGGIONATO, 2002). A percepção ambiental é de fundamental
importância para que possamos compreender melhor a interação entre o homem e o ambiente,
suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações. A percepção ocorre no momento em
que a atividades dos órgãos dos sentidos estão associados com atividades cerebrais
(MELAZO, 2005). Assim os indivíduos percebem reagem e perguntam.
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Diante do exposto, é fundamental o estudo da percepção ambiental, para entender os
diferentes tipos de percepção de cada indivíduo onde é necessária interação com os moradores
para saber qual o nível social em que eles estão inseridos e como eles percebem os ricos de
viverem próximos as linhas de transmissão.

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi elaborada a partir de um conjunto de informações, desde o
reconhecimento da área do estudo como também o contato com os moradores, além das
referências bibliográficas adquiridas, como trabalhos apresentados em congressos, artigos
acadêmicos e professores da área de atuação do tema proposto. Para atingir ao objetivo deste
estudo, primeiramente foi feito o reconhecimento da área por onde passam as linhas de
transmissão na cidade de São João e Angelim-PE, tanto na zona urbana como na zona rural.
Para fazer a coleta de dados foi elaborado um roteiro de entrevista que foram realizadas porta
a porta tanto na cidade de São João como na cidade de Angelim – PE. As entrevistas foram
realizadas com a utilização de gravador de voz mediante autorização do entrevistado. Os
dados das entrevistas foram tabulados manualmente e efetuada a transcrição das falas para a
realização da análise de conteúdo por meio da análise temática ou categórica, dividindo as
entrevistas por partes.
A primeira parte do roteiro de entrevista se refere a dados pessoais do entrevistado
para a identificação do perfil socioeconômico. A segunda parte se constitui de questões
referentes à percepção, experiência do entrevistado com relação ao fenômeno estudado como
também a identificação da percepção do sujeito quanto à causalidade e responsabilidades por
possíveis danos. A terceira parte do roteiro tem a finalidade de compreender a avaliação e a
escolha dos moradores pelo local de moradia, considerando sua percepção sobre a realidade
local. O quarto grupo de perguntas objetiva conhecer a conduta do sujeito em caso de
possíveis danos, além de identificar possíveis situações indutoras de intolerância por parte dos
moradores. O quinto grupo de questões se refere aos ajustamentos realizados pelos
entrevistados e pelas esferas do governo. Por fim, o último grupo de perguntas permite avaliar
como os moradores atuam e participam das problemáticas da sua comunidade.
Para obter as informações coletadas inicialmente realizou-se a fase de leituras
flutuantes em que consiste da apreensão global das ideias principais e dos seus significados
gerais das falas dos entrevistados. Em seguida tem-se a desmontagem dos textos e seleção das
unidades de análise. Nesta fase as falas são fragmentadas no sentido de atingir unidades
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constituintes referentes aos fenômenos estudados. Na fase seguinte, de acordo com estes
autores, se dá o processo de categorização onde foram estabelecidas relações entre as
unidades para compreensão dos elementos unitários rumo ao entendimento do todo. A última
fase denomina-se captação da compreensão emergente, em que se chega ao resultado final da
análise e compreensão do conteúdo das falas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percepção ambiental sobre as linhas de transmissão no município de Angelim – PE.
Em Angelim foram entrevistados moradores que vivem próximos as linhas de
transmissão como pode ser observado na Figura 1, com perguntas formuladas de fácil
entendimento e objetivas para uma melhor interação com o entrevistado.

Figura 24. Casas dividindo espaço com linhas de transmissão,
Angelim - PE.

Entre os entrevistados 90% eram mulheres e apenas 10% eram homens, 90% dos
moradores obtinha renda salarial por família de 1 salário mínimo e que tinham idade média de
43 anos, e todos os entrevistados tinham apenas o primeiro grau incompleto. Os entrevistados
da cidade de Angelim – PE moram próximos a Subestação da CHESF. Em todas as
entrevistas coletadas nenhum entrevistado demonstrou estar ciente sobre as possíveis doenças
que podem ocorrer pelo campo eletromagnético das LTs (Linhas de Transmissão). Os riscos
percebidos, na maioria das vezes, estão ligados a choques elétricos, incêndios e curto-circuito,
como pode ser observado na afirmação da entrevistada A, residente na Rua Caio Márcio, que
relatou que no quintal da casa dela já ouve morte de animais por choque elétrico: “... teve vez
de um cachorro morrer aqui no quintal de casa porque quando chove forte um cabo desse aí se
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quebrou e pegou nele e não só foi uma vez não, já pedi pra eles tirar esses cabos que passa no
meu quintal mais é mesmo que nada...”. O entrevistado E relatou que um dos cabos da linha
de transmissão se partiu, pegou fogo e queimou toda a lavoura que havia plantado, e em
tempos de chuva não é recomendado passar por baixo das LTs com guarda-chuva devido à
possibilidade de choques elétricos.
Outro fator importante relatado pelos moradores foi quando perguntado, o que levaria
você a se mudar deste lugar? A resposta obtida dos entrevistados é bem diversificada, a
entrevistada B, moradora da Rua Caio Marcio respondeu assim: “... um motivo é que aqui
nessa rua nós não temos água de COMPESA, não temos saneamento e pagamos IPTU. Se eu
tivesse a sorte de vender essa casa e comprar outra lá embaixo que tivesse esses direitos, seria
muito bom...”. A resposta do entrevistado C também residente na Rua Caio Marcio foi a
seguinte: “...Violência ou o aluguel aumentar...”. A entrevistada D, mora em frente a
Subestação da CHESF, ela foi bem objetiva na resposta: “...não mudaria meu filho, moro aqui
desde que nasci...”.
Diante das afirmações pode-se observar que nenhum morador se mudaria do lugar
pelo risco de morar perto das Linhas de Transmissão, um fator de suma importância para os
resultados dessa pesquisa.
Percepção ambiental sobre as LT no município de São João – PE.
O perfil sócio econômico dos entrevistados da cidade de São João – PE definiu-se da
seguinte forma: 60% eram mulheres e 40% homens, 40 % dos entrevistados tinham renda
salarial por família entre 2 e 4 salários mínimos, e 60% com mais de 4 salários mínimos, e
que a idade média era de 36 anos, foi observado que os moradores de São João tinham um
grau de escolaridade maior que dos moradores da cidade de Angelim – PE.
Nas respostas coletadas sobre os riscos atrelados às LTs, não foram relatados riscos
associados aos campos eletromagnéticos. A maior preocupação demonstrada foi quanto a
violência. Ao serem perguntados sobre o que levaria você a se mudar deste lugar? Também
obteve diferentes respostas. A entrevistada O, que é dona de casa, respondeu: “não sairia”.
Com uma resposta bem convicta. O entrevistado Z, microempreendedor, respondeu assim:
“não sairia por nada”. Já a entrevistado N que é químico respondeu assim: “sairia sim, se ficar
violento ou soube-se que os problemas relacionados a essas torres de energia fizerem mal a
minha família”.
Pode-se observar que diferentemente das respostas obtidas em Angelim, no município
de São João, os moradores não manifestaram o interesse de se mudarem de suas casas. Essa
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diferença de opinião pode se dar pelo fato de que os moradores de São João acabaram de
adquirir as residências, no bairro recém construído. Dessa forma, o tempo de moradia no
bairro ainda é curto para identificar os possíveis problemas, por exemplo, quando foram
realizadas as entrevistas o período de chuvas ainda não havia iniciado.
Perguntado aos moradores de Angelim se as empresas cuidadoras das Linhas faziam
algum tipo de alerta sobre os possíveis riscos de viver próximo a elas alguns disseram que
sim, outros não. Já os moradores de São João, todos deram a mesma resposta, que ninguém
das empresas cuidadoras das linhas alertou sobre os riscos. Mas que a construtora do
loteamento afirmava que o local era seguro em relação das linhas de transmissão e que estava
obedecendo a distância estipuladas na NBR nº 5.422 que dispõe as condições básicas para o
projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica com tensão máxima, valor eficaz
fase-fase, acima de 38 kV e não superior a 800 kV, de modo a garantir níveis mínimos de
segurança e limitar perturbações em instalações próximas. Sendo assim, a comunicação sobre
os riscos provenientes das linhas de transmissão ainda é algo que tem que ser trabalhado pelas
empresas como forma de alertar a população para os devidos cuidados que deve ser tomado.
Com as informações obtidas durante esta pesquisa, foi possível perceber que a
percepção da população que vive nessas áreas de riscos, referentes aos campos
eletromagnéticos passa longe da realidade vivida por eles, demonstrando a necessidade das
autoridades olharem para esse problema. Mesmo correndo risco os moradores preferem
conviver com as Linhas de Transmissão. Ao comparar com outra pesquisa relacionada a
percepção das linhas de transmissão, Machado (1990 p.10) afirma que as pessoas inqueridas
mostram que aceitam os altos riscos de conviver diariamente com as LTs. É possível afirmar
que eles merecem uma atenção mais ativa com fiscalização nas áreas das faixas de segurança
para não adentrarem e provocarem problemas maiores. Isso seria possível através de cartilhas
ou folhetos explicativos, possibilitando uma convivência mais agradável e segura entre a LT e
a população, minimizando conflitos perceptivos.
CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos, de como os moradores percebem o risco de viverem nessas
localidades, perto das linhas de transmissão, é interessante ressaltar que os moradores apenas
percebem os riscos de choque elétrico, que são leigos na área de problemas ocasionados pelo
eletromagnetismo das Linhas de transmissão e necessitam de mais informações sobre elas,
provindas das empresas concessionárias das Linhas.

Artigos

Ciências Humanas

14492

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Esse estudo pesquisou a percepção ambiental da população, vulnerável aos riscos do
campo eletromagnético. Onde as áreas mais afetadas que foram observadas, são as que vivem
mais afastadas dos centros urbanos, onde há vulnerabilidade social. Com isso avaliando a
percepção dos entrevistados, foi percebido que uns conheciam o risco apenas de causar
choque elétrico provenientes das linhas de transmissão outros diziam que não sabiam do risco
de morar próximo, mas que ficavam surpresos quando se falava dos possíveis problemas
ocasionados por elas. Assim, com a conclusão do presente projeto de pesquisa percebe-se a
necessidade de contatar autoridades para averiguar os possíveis problemas relatados nessa
pesquisa.
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PERCEPÇÃO E OCUPAÇÃO DOS BAIRROS DE SANTANA DO
IPANEMA AL PARA FINS DE DELIMITAÇÃO
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RESUMO: Como área de estudo os bairros de Santana do Ipanema foram abordados em relação à perspectiva e
ocupação urbana, ao analisarmos a questão da delimitação dos bairros embasada no mapa atualizado em março
de 2015, pudemos obter por meio da percepção como cidadão que usufrui desse espaço de vivência, gerando as
classificações de divisão de bairros, Processos de horizontalização e verticalização, usos e ocupação, das classes
sociais divididas por circunstâncias relacionadas com a circulação econômica e sua infraestrutura, e a
identificação da homogeneidade comercial e residencial em determinados bairros, levantando uma forma
compreensível de todos os sensos citados.
Palavras–chave: Delimitação, Classificação, Observação e Bairro

PERCEPTION AND OCCUPATION OF SANTANA DO IPANEMA AL
DISTRICTS FOR INTERFERENCE PURPOSES
ABSTRACT: As the study area the Santana do Ipanema neighborhoods were addressed in relation to
perspective and urban occupation, when we look at the issue of delimitation of the grounded neighborhoods in
the updated map in March 2015, we were able to get through the perception as a citizen who enjoys this living
space, creating the districts division classifications, horizontalization processes and vertical integration, use and
occupation, of social classes divided by circumstances relating to economic circulation and infrastructure, and
identification of commercial and residential homogeneity in certain neighborhoods, raising an understandable
form of all of the above senses....

Keywords: Demarcation, Classification, Observation and Bairro

INTRODUÇÃO
A vida na cidade pode ser usada como dados para geração de estudos se for
considerado que a percepção de moradores também é uma informação relevante sobre o
cenário urbano. Esse trabalho caracterizou-se pela observação das relações socioeconômicas
que influenciaram na delimitação dos bairros do município de Santana do Ipanema- AL, para
isso, trabalhamos com mapas atualizados da cidade em questão, classificando- os de acordo
com seu uso urbano e sua temporalidade, compreendendo a formação de parte deles, no que
diz respeito a sua demarcação, e analisando as circulações econômicas através de seu
processo expansão no sentido vertical ou horizontal, categorizando-os geograficamente.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho precisou-se de três etapas. A primeira delas caracterizou-se na
delimitação do tema de estudo e na busca da documentação, que serviu de embasamento associado a
empiria como método de pesquisa. Na segunda etapa, foi construído uma base cartográfica por meio
da técnica de decalque, que passou por posterior digitalização, para geração de classes de atributos, ou

Artigos

Ciências Humanas

14495

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

seja, tematizar os mapas de acordo com os fenômenos. Em seguida, classificou-se os bairros de acordo
com sua delimitação de área, temporalidade de existência, classe social, processo de verticalização e
horizontalização, e seus múltiplos usos. Posteriormente foi analisado o resultado obtido e a partir deles
elaborou-se analises com a espacialização desses fenômenos; por fim na terceira etapa deu-se inicio na
construção dos textos, preparando-os para serem redação final dessa proposta científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Delimitação de Bairros de Santana do Ipanema
Santana do Ipanema é um município situado no sertão alagoano com uma população
de aproximadamente 44.932 de acordo com o ultimo senso realizado pelo IBGE no ano de
2010 e seu numero populacional estimado em 2016 é de 48.033 habitantes, com uma área
territorial de 437,878 km².
A cidade por sua vez é dividida em 13 bairros, por bairro compreende-se um conjunto
de quarteirões, ruas, praças, mercados, loja e cada parte que dividida a cidade, essa formação
possibilita uma fácil administração publica eficiente, essa divisão interna da cidade
denominada bairro, fortalece os aspectos culturais, religiosos da sua identidade.
No que se diz respeito ao espaço territorial temos como maior bairro o Santo Antônio,
já quando falamos em população o campeão vem a ser o bairro Camoxinga. Temos como
principais bairros responsáveis pela economia do município, o bairro Centro, onde está
situada grande parte do comercio de Santana do Ipanema e Lagoa do Junco onde no mesmo
pode se encontrar o restante do comercio, praça de alimentação, caixa econômica federal,
AABB e inclusive rodoviária, como pode ser observado na figura 01.
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Figura 01: Delimitação dos Bairros de Santana do Ipanema, Alagoas- IFAL/2016

Classificação de uso urbano da cidade de Santana do Ipanema por Bairro
Referente ao uso urbano pode-se dizer que existe usos múltiplos no que se diz respeito
as formas de ocupação do espaço territorial como pode ser visto abaixo na Figura 02. Assim
sendo classificamos os bairros em três usos com base em Santos (2001):


Bairros residenciais: São os bairros nos quais existe predominância residencial
sobre os demais tipos de ocupação territorial.



Bairros comerciais: São bairros com estrutura especifica para o comercio, há
poucas contingencias de outro tipo de ocupação territorial, geralmente estes são
os bairros tidos como principais para o desenvolvimento econômico de uma
cidade.



Bairros mistos: São aqueles bairros nos quais podemos notar a presença de duas
ou mais formas de ocupação territorial, exemplo: Bairros que contém
residências, prédios comerciais, prédios destinados para fins políticos e etc.
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Figura 02: Classificação de uso do solo urbano da cidade de Santana do
Ipanema por Bairro- IFAL/2016

Classificação dos Bairros por Temporalidade
Nos últimos anos do século XVIII chega às terras hoje correspondentes ao município
de Santana do Ipanema, o padre Francisco José Correia de Albuquerque que por sua vez,
conseguiu não só implantar naquela gente rude os preceitos da religião cristã e princípios de
civilização, mas também, construir uma igreja com um recolhimento para beatas, que ali
habitavam.
Com passar do tempo, deu-se a construção de casebres, casarões, e construções aos
derredores da singela igreja, as mesmas construções foram destinadas a uso residencial e
comercial, surge aí, uma sombra do que hoje conhecemos como Santana do Ipanema. Este
crescimento não estagnou, mas somente cresceu, no entanto o que antes era uma localidade
mista passa caminha para uma homogeneidade no que se diz respeito ao tipo de habitação,
pois, o aumento do território habitado nos arredores daquele arraial era constante, logo se via
mais consumidores para os produtos das terras, vindo a ser necessário um crescimento do
centro comercial, as casas antes habitadas, passaram a ser usadas como casas de comercio, e a
população ao redor do mesmo, apenas crescia. Pois bem, este crescimento se estende até os
dias presentes, é fato que,
Grande parte da movimentação financeira interna tem como maior influencia, o atual
bairro Centro, sendo o mesmo um dos mais importantes para o desenvolvimento da cidade.
Dia após dia, a população de Santana cresce sempre mais, vindo a ser necessária a habitação
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dos vazios territoriais existentes demostrado na Figura 03. A população começou a construir
suas casas as margens do Rio Ipanema em lugares que já eram habitados por pequenas
famílias que cresceram e aos poucos se instalavam nas imediações.

Figura 03 Classificação dos Bairros por Temporalidade- IFAL/2016

O crescimento não parava, e as construções que eram feitas do lado aposto do rio, em
relação ao centro, foram contempladas com pontes, incitando assim a construção de novas
residências pela facilidade da locomoção surgindo assim os bairros antigos. O surgimento das
escolas, novas templos católicos e demais religiões, e também devido ao continuo
crescimento populacional o comércio crescia e avançava para sempre mais em sentido
territorial, vindo a ser necessária a construção de novas residências e prédios comerciais além
do centro surgindo assim os novos bairros. No entanto se via um crescimento desorganizado
da cidade, surge então empresas com o intuito de promover uma expansão territorial
organizada, surgem então loteamentos, organizados em quadras, com ruas pavimentadas, e o
continuo crescimento fazia surgir novos lotes organizados, hoje habitados, formando assim os
bairros recentes.
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Processo de verticalização e Horizontalização em Santana do Ipanema de Alagoas
As cidades estão em constante desenvolvimento, relacionadas à expansão territorial,
dado que pode ser caracterizado como vertical e horizontal, levado pelo aumento da
população em relação a ocupação de determinados territórios.
Em relação ao espaço territorial denominado bairro, entra o caso do crescimento
verticalizado, ou seja, o processo que consiste nas grandes construções de inúmeros edifícios
residenciais ou comerciais, sendo assim o bairro é tido como verticalizado. Já no crescimento
horizontalizado é a área da cidade onde as residências se expandem pela área territorial
desocupada permitindo o crescimento no sentido horizontal ver Sene (2010).
Relacionando todo esse contexto ao mapa de Santana do Ipanema em sua divisão de
bairros denominamos cada um em seu crescimento, horizontal ou vertical, houve um
desenvolvimento considerado horizontal de boa parte dos bairros da cidade como aborda a
Figura 04, sendo que houve uma concentração de edifícios localizada nos bairros Centro e
Lagoa do junco, ou seja, entrando em um processo de verticalização, embasado nos resultados
de pesquisas e observações, entendemos que a cidade é horizontal devido a maior parte do seu
aumento de território.

Figura 04 Processo de verticalização e Horizontalização em Santana do
Ipanema–IFAL/2016
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Classificações por classes sociais na cidade de Santana do Ipanema
Em nosso país, existe uma forma de organização social na qual as pessoas são divididas
em classe com base em suas condições econômicas. Essas divisões são consequências dos
diferentes papéis que a população exercia nos processos de produção, segundo a teoria de
Karl Marx. Na teoria, quanto mais importante o cargo ocupado pelo individuo, mais alta era a
sua classificação social. Na Idade Média a classe dominante era composta pelos os senhores
feudais, que foram guerreiros que conquistaram terras em suas batalhas. Atualmente o Brasil
é dividido em quatro classes sociais: baixa, média baixa, média alta e alta.
A classe Alta referente aos indivíduos que se destacam socioeconomicamente, ou seja, a
concentração dos poderosos referente à sua riqueza donos de grandes empresas e oriundos de
famílias tradicionalmente ricas, já a média alta está de acordo com o alto requisito de vida,
mas que ainda vivem uma dose de certa prudência e naturalidade, os altos investimentos
matérias são planejados e medidos de acordo com o orçamento, e a media baixa está referente
a circulação econômica considerada pelo sistema como razoável e temos a classe baixa que é
aqui ganha o equivalente para cobrir suas despesas ou não, ligado a sua distribuição
econômica, mas comumente não tem poupança ou outros investimentos de acordo com o
mapa dos bairros de Santana do Ipanema as áreas divididas em classes sócias está de acorda
com a circulação de renda, infraestrutura habitacional, conforme Corrêa (2002).
Em base disso houve uma predominância da classe media baixa, devido sua
infraestrutura contendo uma parte importante comercial mais que os arredores observado
abaixo na Figura 05, a economia é distribuída de forma razoável baseando nisso a classe baixa
foi de acordo com sua falta de infraestrutura, falta de encanação, calçamento entre outros
fatores, já da classe media alta foi de acordo com a aglomeração econômica a infraestrutura
alta, residência de um padrão considerado confortável, ruas devidamente pavimentadas e
outros fatores. O devido bairro considerado classe alta constituída pelos fatores de grande
movimentação financeira, concentração de veículos destinados a outras cidades, elevada
infraestrutura e boa parte do comercio.
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Figura 05 Classificações por classes sociais na cidade de Santana do Ipanema –
IFAL/2016

CONCLUSÕES
Após todas essas observações foi possível perceber que a cidade de Santana do
Ipanema tem sérios problemas quanto sua organização infra estrutural. Com a delimitação
dos bairros foi feito a classificação de cada um, os resultados obtidos após observar e analisar
está questão, constatou que a cidade tem pouquíssimo planejamento territorial, embora nessa
circunstâncias detectou que vários bairros são mistos, e que a formação de alguns bairros
recentes se formaram devido a translação da classe pobre para um espaço territorial, mesmo
que a área determinada possua uma parte sendo razoável, mas em relação a quantitativa, a
baixa predominou, relacionando isso ao crescimento percebemos que Santana do Ipanema
está horizontalizado e outro aspecto que deve ser chamado atenção é com respeito a dois
bairros específicos terem uma aglomeração considerável de edifícios, nesse sentido
verificamos que o crescimento está em um processo de verticalização.
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RESUMO: O trabalho apresenta a percepção das pessoas com relação à conservação do
Centro histórico em São Luís – MA. Com base nisso, buscou-se averiguar, por meio da
aplicação de questionários, quais são as perspectivas dos frequentadores do Centro Histórico
em relação à conservação deste local. Para atingir este objetivo utilizou-se como método de
análise a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Com relação à atuação da
administração pública foi detectada sua baixa atuação devido à existência de depredações,
pichações e poluições, o que poderia está sendo solucionado através de programas educativos,
de inspeção e conservação permanente do acervo arquitetônico, percebeu-se a ausência de as
ações de recuperação dos prédios interditados para evitar depredação, invasão ou
desabamento. Justifica-se a importância da pesquisa por seu um estudo que contribuirá com
os órgãos públicos, os moradores e frequentadores do local de maneira que se percebam
também como agente integrante e protagonista para que possa exercer de modo mais atuante o
seu papel na preservação e revitalização de patrimônio.
Palavras-chave: administração pública, cidade histórica, preservação

PERCEPTIONS ABOUT OF THE ENVIROMENTAL CONSERVATION
AND PATRIMONIAL OF THE HISTORIC CENTER OF SÃO LUÍS
ABSTRACT: The current article comprehends people’s perception about the conservation of
the Historic Center of São Luís – MA. Based on it, we wondered how the appropriate
manners of the Historic Center’s visitors should be in order to keep the place’s conservation.
For this reason, in this article it was delivered a questionnaire to obtain qualitative and
quantitative exploratory data,’’ because its goal is to identify qualitatively and to quantify
variables and/or phenomena previously studied and an investigation leading to the
development of hypothesizes related to the City Council’s action, which is hardly seen. Some
places are found depredated, spray-painted and polluted in such an absurd way and it all could
be being solved by applying programs of permanent inspection of the architectural collection;
intensifying actions for recovery of interdicted buildings in order to avoid depredation,
invasion or collapses; environmental education lectures aiming to aware the population about
the need of promoting conjoint actions, not only between public agencies and the local
residents but all the citizens and visitors, supporting them to see themselves as integrant and
protagonist members, so then exercising their roles in a more present way on the preservation
and revitalization of their patrimony.
KEYWORDS: historical city, preservation, public administration
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INTRODUÇÃO
O Centro Histórico de São Luís- MA é patrimônio cultural da humanidade e é
interessante ressaltar o porquê. São devido a sua arquitetura do século XVIII e o enorme grau
de importância para a cidade, as suas igrejas, seus casarões e sobrados reconhecidos
nacionalmente e internacionalmente, dentre eles destaca-se: os da Rua Portugal, o Mercado
das Tulhas, o Palácio dos Leões, a Igreja Matriz da Sé, entre outros. A arquitetura de origem
portuguesa do local é apreciada por todos os visitantes que passam ali, o lugar ainda abriga
costumes riquíssimos e uma cultura peculiar. Sua culinária riquíssima em frutos do mar ganha
nome mundo a fora e, também, o artesanato que embeleza o local, encanta e fascina seus
visitantes.
A riqueza histórica do local atrai o turismo e o mesmo colabora com a
economia local. Porém todo este patrimônio vem sendo afetado devido aos inúmeros
problemas que a cidade enfrenta como a falta de segurança pública e o descaso com a
conservação das ruas e dos casarões.
Ao se pensar no Centro Histórico leva a imaginar bens materiais que remetem
lembranças dos tempos passados. O Patrimônio é uma herança cultural que permite descobrir
e relembrar a história local e é de fundamental importância e obrigação conservá-los, pois
servirá para gerações futuras. É um conjunto de informação não somente material, mas
imateriais que é bastante importante para a sociedade maranhense, como por exemplo: as
crenças, as manifestações folclóricas, os modos de vida, as culturas e costumes passados.
O interesse em estudar sobre a preservação do Centro Histórico surgiu depois de uma
visita de campo proposta pela disciplina Sociologia ao local e isto despertou o interesse de
fazer um estudo voltado para identificar as atitudes e iniciativas que poderiam ser tomadas
para a preservação, como também, fazer um diagnóstico sobre a percepção dos
frequentadores. Tendo como foco a premissa de que todos deveriam preservar o local,
valorizando-o para que suas características sejam preservadas para que a geração futura possa
usufruir e conhecer a história através das suas ruas e casarões.
O objetivo foi compreender as motivações para a preservação e suas falhas
proporcionando a valorização e a conservação deste local responsável por boa parte da nossa
história. Contribuir com a conscientização tem boa parcela na busca e conquista para mudar
as falhas na preservação identificadas na pesquisa. A outra contribuição importância da
preservação do patrimônio é que incentiva o turismo consciente o qual movimenta a cultura e
a economia local.
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MATERIAL E MÉTODOS
Caracterizações da Área de Estudo
O Centro Histórico do município de São Luís situa-se na faixa costeira Noroeste do
município, com confluência dos rios Anil e Bacanga. A área de abrangência desse centro
compreende o núcleo primitivo da cidade onde o Centro Histórico da cidade de São Luís tem
um importante acervo arquitetônico, recebeu no ano de 1997, o título de Patrimônio Cultural
da Humanidade pela UNESCO (Figura 1). Sua área possui casarões históricos e ocupa cerca
de 250 hectares com três mil e quinhentas construções.
Figura 1

Mapa do Centro Histórico de São Luís com delimitação de áreas protegidas.
Fonte: ANDRES (1988), IFMA, 2016.
MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos metodológicos deste trabalho foram a pesquisa bibliográfica e a
pesquisa de campo usadas para coletar as informações e produzir gráficos e tabelas. A coleta
dos dados bibliográficos ocorreu através de livros e sites sobre o Centro Histórico da capital
maranhense, a pesquisa de campo foi realizada através do registro fotográfico e da aplicação
de 60 questionários junto a trabalhadores e frequentadores do Centro Histórico de São Luís MA, no período de janeiro a fevereiro de 2016.
Os trabalhadores e frequentadores que se disponibilizarem a participar assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Quando visitamos o local abordamos
as pessoas para a entrevista primeiramente apresentando o objetivo da pesquisa e explicando
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a importância da mesma. A coleta dos dados foi feita de acordo com as respostas dos
entrevistados.
Os resultados da pesquisa foram tabulados e confeccionaram-se tabelas para melhor
ilustrá-los.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabulação foi feita a partir dos dados dos questionários e procedeu a análise das
respostas.
A temática central da pesquisa foi sobre a conservação do centro histórico.
Questionamos, ainda, sobre: a limpeza, a segurança pública na da área, atuação do poder
público na preservação, presença de banheiros públicos, o estado de conservação dos
casarões, a pavimentação, os problema de acessibilidade, a possibilidade de indicações do
local para os amigos visitarem, se o local é considerado atrativo, sobre a ocupação dos
casarões e seus prejuízos, se consideravam o Centro Histórico como contribuinte para o
crescimento econômico do local e se existiam projetos de educação ambiental para a
população.
Os dados foram apresentados em forma de tabela. Nesse contexto destacamos três
perguntas, a primeira averiguou sobre a limpeza do local, a resposta que obteve o maior
percentual a opção regular, com 63,30%, conforme a Tabela 1 a seguir:
Tabela 1. Limpeza do Centro Histórico. IFMA,2016
Situação da Limpeza

Percentual

Péssima

6,70 %

Regular

63,30%

Boa

26,70%

Ótima

3,30%

No dia da aplicação do questionário foi observado a limpeza e coleta de lixo no local,
fizemos perguntas à alguns funcionários e estes nos informaram que constantemente ela é
feita.
O percentual de 63,30% sugere que o poder público não realiza o trabalho de limpeza a
contento, mas também, cabe alertar aos frequentadores para a sua responsabilidade, a
disciplina e o respeito pela conservação o local para que seja mantido limpo e organizado. A
consciência da preservação muitas vezes precisa ser despertada em cada um de nós para que
contribua e não apenas espere pelo o serviço público de limpeza. Eis aí a necessidade de um
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trabalho educativo para despertar atitudes, porque local limpo é o que mais se conserva assim
e não o que toda requer serviços públicos de limpeza.
Em relação à segurança pública do local apesar de ter um posto policial localizado na
Praça Nauro Machado, este serviço ainda deixa a desejar. O resultado do questionário foi o
seguinte, 37% dos entrevistados declararam ser “péssimo” o referido serviço, devido aos
furtos e assaltos que passam diante dos seus olhos dia após dia. As demais opções que tiveram
percentuais de 33% (regular) e 23% (boa), estas opiniões foram extraídas do público que não
sofreram com esses acontecimentos, foram elas, as que trabalham próximos do trailer policial
onde o índice de violência é menor. Muitos declararam que os policiais trabalham circulando
nos arredores. O maior percentual foi extraído dos relatos de vítimas amedrontadas com
algumas situações de violência que já vivenciaram (Tabela 2).
Tabela 2. Qualidade do Serviço de Segurança no Local. IFMA, 2016
Qualidade do Serviço de Percentual
Segurança Pública
Péssima
37%
Ruim
7%

Regular
Boa

33%
23%

Quando se trata da ação da administração pública do Centro Histórico de São Luís
tocou-se em um ponto crucial, a qualidade da atuação desta gestão e os inúmeros problemas
de infraestrutura do local. Cerca de 53,30% apontou para a alternativa ‘‘dar pouca
importância’’ e 40% relatou que ‘‘existe descaso pelo local’’.
Interligaram-se as perguntas sobre a atuação da administração pública e a existência de
programas de educação ambiental, os relatos que apontaram o menor percentual foram os que
não ouviram e nem foram informados sobre a oferta de educação ambiental e que o serviço
público não dá a devida importância ao local (6,70%), como mostra a Tabela 3.
Tabela 3. Atuação da Administração Pública. IFMA,2016
Atuação Adm. Pública
Dar a devida importância/ oferta de

Percentual
6,70%

educação ambiental
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Cabe ressaltar que no dia anterior ao início da pesquisa o teto do prédio que fica
ao lado da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação desabou, o mesmo era de vidro.
“Trabalho aqui há 20 anos e nunca vi obras para revitalização do prédio ao lado, ontem o
teto desmoronou nos dando um grande susto” disse o funcionário do órgão público.
Outro fato importante a ser comentado é sobre a atuação da administração pública,
porque os locais pesquisados encontravam-se depredados, pinchados e poluídos, como
registra a Figura 2. Ressalta-se o abandono dos casarões, muitos com escoras nas paredes
(Figura 3) a ponto de desmoronar e causar algum acidente caso alguém passe no local, outros
casarões estão lacrados com tijolos de tecnologia moderna afetando a estética e as
características históricas (Figura 4). Parte do acervo arquitetônico está perdendo sua beleza
pela proximidade de amontoados de lixo (Figura 5), com azulejos extraídos, deteriorados,
pichados, etc.

Figura 1. Vista de um casarão abandonado

Figura 2. Casarão pichado e com o

comprometido- IFMA, 2016

telhado e com proteção contra
desabamento - IFMA,2016
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Figura 4. Casarão lacrados com tijolos.
IFMA, 2016

Figura 5. Lixo encontrado no Centro Histórico.
IFMA, 2016

Quanto à limpeza do local foi possível perceber que durante os dias da semana ela é
razoável, mas quando chegam os sábados e os domingos devido a falta de estrutura de
banheiro públicos os frequentadores do local acabam fazendo mau uso das ruas e dos
casarões. Mesmo tendo funcionários da limpeza no local é possível ver que os próprios
frequentadores da área não têm a consciência de manter o local limpo como mostra a figura 5,
onde é possível perceber que joga-se lixo no chão ao invés de colocar no local adequado.
No prédio exposto na Figura 2, o qual está com as escorras e porta semiaberta, foi
possível perceber que não há vigilância, dentro havia lixo e uma vez que se encontra
abandonado torna-se local para esconderijos de possíveis assaltantes e usuários de drogas.
O quadro descrito chama atenção pelo fato de São Luís ser uma cidade com tanto
potencial turístico e cultural, é lamentável ver esse abandono por partes dos governantes e da
população em geral, essas condições causam insatisfação nos turistas desestimulando sua
prática e os mesmo possivelmente não retornaram à cidade pela falta de limpeza e por medo
da violência. O Centro Histórico deveria estar mais bem cuidado o que não é tarefa fácil, na
medida em que se encontram barreiras comportamentais e educacionais, quer seja por falta de
políticas de caráter educativo/político/administrativo, quer seja simplesmente por falta de
parceiros aptos a prestar esse tipo de colaboração.
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O Centro Histórico de São Luís, em fins da década de 1980 e início da década de 1990,
passou por reformas e por um processo de revitalização, esse projeto do governo foi
denominado de Projeto Reviver para incentivar o turismo e o comercio, quanto a esta política
de revitalizar cidades históricas, autores como Souza argumentam que
o uso contemporâneo adaptado em áreas históricas, consiste
em um dos principais debates em torno da revitalização e
preservação. Várias experiências têm evidenciado a necessidade de
se definir esta desapropriação do espaço histórico, pois muitas
vezes, o que ocorre é a mutilação da integridade do bem cultural
enquanto documento histórico, mesmo que o discurso seja o de
preservação (SOUZA,1999, p.37).
Segundo Souza, o discurso sobre a revitalização de centros históricos, com intuito de
incentivar o turismo e o comercio tem nuances que devem ser percebidas, pois o comércio de
bares e artesanato aumenta o número de frequentadores no local, há a necessidade de
modificar ou adaptar a estrutura, como por exemplo, a construção de banheiros públicos e a
necessidade de promover uma educação para que o turista utilize o local de forma a causar o
menor impacto possível.
Como solução deveria estar sendo criados programas de inspeção permanente do acervo
arquitetônico, dinamizar as ações de recuperação dos prédios interditados para evitar
depredação, invasão ou desabamento, palestras de educação patrimonial e ambiental contínua
para conscientizar a todos sobre a necessidade de se promover uma atuação conjunta não
somente entre os órgãos públicos e os moradores, mas a todos os frequentadores do local de
maneira que se perceba como agente integrante e protagonista, assim possa exercer de modo
mais atuante o seu papel na preservação e na revitalização de patrimônio.
Daí a importância também do amparo jurídico nesses casos, como o tombamento,
salvaguardando os bens culturais e preservando para gerações futuras nossa história e
tentando manter a identidade cultural da cidade.
“A educação é um fator de garantia da conservação e ações da administração pública
especializadas em política de tombamento patrimonial garantem a preservação da integridade
de uma obra arquitetônica” (LEMOS, 2000). Não esquecendo que especialistas recomendam
que permitir a moradia no local é uma forma de conservação, pois além de garantir a
preservação visa salvaguardar também as culturas e histórias para gerações futuras, impede a
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degradação, instiga inúmeras atividades como o comércio e serviços e permite a utilização do
espaço cotidianamente, desde que de forma consciente.
Assim, destaca Romero “O ato de morar demanda um esforço considerável em termos
de educação social e ambiental, incluindo mudanças de comportamento em prol da
“construção” de uma comunidade em que cada membro usufrua as vantagens oferecidas em
seu conjunto habitacional, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção dessas
qualidades ambientais [...]’’ (ROMERO, 2002).
Essas considerações dos autores podem ser percebidas através dos projetos de
preservação do Patrimônio Histórico em cidades como Curitiba, Olinda, Recife, Ouro Preto,
Salvador, entre outras cidades, pois existe a necessidade de se preservar sem descaracterizar,
com a intenção de deixar o patrimônio para as gerações futuras a identidade de um povo.
CONCLUSÕES
Diante do objetivo traçado para a realização deste trabalho pode-se concluir que: foi
possível averiguar o estado de conservação do Centro Histórico de São Luís-MA. O que se
percebeu foi má conservação e limpeza, as ações e os projetos de revitalização, conservação e
educação que aplicados no local são de pouca influência sobre as pessoas que trabalham,
moram ou visitam o centro histórico ficando possível perceber que esses projetos não chegam
ao alcance de todos. Quanto à preservação a maioria das ações atingem somente os imóveis
públicos enquanto os privados sofrem pela sua falta de manutenção devido à complexidade
técnica e alto custo, estas são algumas das justificativas dos proprietários que não dão a
devida manutenção ao patrimônio.
O pode ser analisado é que o Centro Histórico de São Luís continua tendo uma
grande importância histórica e cultural, contudo, ainda não encontrou uma fórmula ou
procedimento que pudesse ser utilizado onde garantisse um amplo sucesso na preservação.
Portanto, até o momento, necessita-se do bom senso e busca-se em experiências de outras
cidades o que de bom e proveitoso se conseguiu adaptando essas intervenções ao contexto de
São Luís.
Diante do exposto, a pesquisa se propôs a averiguar a situação do estado de
conservação do Centro Histórico da cidade de São Luís, sob o ponto de vista dos
frequentadores em geral da área, sendo possível notar a importância histórica, cultural e
patrimonial do local, mas ao mesmo tempo a insatisfação dos mesmos com a falta de limpeza,
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a insegurança pública, a pouca vigilância do patrimônio e a baixa efetivação de ações para
conserva-lo.
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RESUMO: A educação a distância rompe as barreiras sociais e geográficas e se constitui
como um mecanismo de profissionalização tão almejado pela sociedade carente por ensino de
qualidade. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar o perfil dos alunos que
ingressaram nos três cursos técnicos na modalidade educação a distância do IFAC/Campus
Cruzeiro do Sul, com destaque nas características socioculturais e econômicas, além dos
aspectos que os motivaram a ingressar no ensino virtual. Realizou-se uma pesquisa descritiva
com aplicação de questionários semiestruturados a 81 alunos. A pesquisa mostrou que a EaD
atrai um público jovem, com destaque para as mulheres. Percebeu-se que a maioria possui
vínculo empregatício embora um expressivo número de alunos esteja fora do mercado de
trabalho buscando profissionalização para conseguir um emprego formal. Quando
questionados sobre a motivação para estudar a distância a maioria citou a flexibilidade de
horários e ritmo de estudos, o que torna a EaD uma das modalidades educativas mais
procuradas por jovens e adultos que carecem de tempo e precisam dedicar-se ao ensino em
horários não convencionais. Dessa forma, a aprendizagem virtual tem alcançado lugar de
destaque no cenário educacional e a presente pesquisa servirá como parâmetro para
posteriores estudos sobre evasão e outros abordando a temática.
Palavras–chave: aprendizagem virtual, ead, educação profissional

PROFILE OF THE STUDENTS ENROLLED IN TECHNICAL
COURSES AT DISTANCE LEARNING AT INSTITUTO FEDERAL DO
ACRE IN CRUZEIRO DO SUL CAMPUS
ABSTRACT: Distance learning breaks social and geographical barriers and constitutes a
professional mechanism desired by the poor society who needs a quality education. This way,
the present study aimed to analyze the profile of the students who entered into three technical
courses at distance learning at IFAC (Federal Institute of Acre) in Cruzeiro do Sul Campus,
with emphasis on socio-cultural and economic characteristics, in addition to the aspects that
motivated them to join the e-learning. We conducted a descriptive research and applied semistructured questionnaires to 81 students. This research has shown that distance learning
attracts young people, especially women. It was realized that most of them have an
employment relationship although a significant number of students are out of the labor market
seeking professionalization to get a formal job. When we asked the students about the
motivation to study at the distance learning most of them cited flexible schedules and the
rhythm of studies what became the distance learning one of the most seeking educational
modalities for youth and adults who have no time to study but need to graduate these days.
Therefore, the e-learning has achieved a prominent place at the educational background and
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this research will serve as a parameter for further studies on evasion and other issues related
to it.
KEYWORDS: distance learning, e-learning , professional education
INTRODUÇÃO
As práticas educativas que utilizam ambientes tecnológicos e virtuais de aprendizagem
têm crescido de maneira acelerada nos últimos anos. A educação a distância, como é chamada
essa modalidade de ensino, alcançou patamares nunca antes imaginado para um ensino que,
por muitos anos, era tido como secundário e de baixa qualidade (SCHLÜNZEN JUNIOR, 2009).
Pode-se compreender a educação virtual como uma forma de aprendizagem em que o
diálogo entre os envolvidos no processo ocorre por meio do uso de tecnologias da
informação, nos quais “os ambientes de aprendizagem passaram a ser locais de interação, de
colaboração e de construção coletiva do conhecimento” (CALDEIRA, 2004, p. 2).
É com esse pensamento e em busca de novas formas de aprendizagem, que o número de
alunos e a quantidade de cursos ofertados no ensino a distância tem ganhado destaque
nacional e pode-se inferir que o público que opta por essa modalidade de ensino deve possuir
características singulares se comparadas ao público da educação presencial. O aluno de EaD
procura, em sua maioria, a flexibilidade, tanto no fator tempo como no local a ser utilizado
para estudo, a diversidade de cursos que muitas vezes não se encontra no presencial ou a
procura de novos mercados de trabalho. Nesse panorama, Ferreira, Mendonça e Mendonça
(2007) fazem os seguintes questionamentos: “Quem é o aluno do ensino a distância? Quais
são suas características? Qualquer aluno consegue fazer cursos a distância? O ambiente de
aprendizagem poderia se adequar à necessidade do aluno? O perfil do aluno influenciaria no
aprimoramento da ferramenta? ”
Para Palloff e Pratt (2004), citando Gilbert (2001, p. 74), dentro do meio acadêmico há
uma discussão sobre quem busca estudar on-line, e ele destaca que: “O aluno on-line ‘típico’
é geralmente descrito como alguém que tem mais de 25 anos, está empregado, preocupado
com o bem-estar da comunidade, com alguma educação superior em andamento, podendo ser
tanto do sexo masculino quanto do feminino.” Não se sabe, portanto, se nos cursos técnicos
semipresenciais os estudantes apresentam as mesmas características.
Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de conhecer e discutir o perfil
dos alunos que ingressam nos cursos técnicos Subsequentes ao Ensino Médio na modalidade
a distância oferecidos pelo Instituto Federal do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre. O
foco foi dado para as características socioculturais e econômicas e nos motivos que os
levaram a optar pelo ensino virtual.
Artigos

Ciências Humanas

14515

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

MATERIAL E MÉTODOS
Com o intuito de atingir os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa descritiva, já
que de acordo com Gil (2008, p. 28), este método objetiva “estudar as características de um
grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda,
estado de saúde física e mental etc.” O autor ainda destaca que certas pesquisas descritivas
não apenas identificam a existência de relações entre variáveis, mas também determinam a
natureza dessa relação, em que, neste caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima
da explicativa. Dessa forma, a metodologia escolhida pôde auxiliar na identificação, descrição
e reflexão sobre as características pessoais e profissionais dos discentes.
Foram aplicados questionários semiestruturados, com questões de múltipla escolha, a 81
alunos matriculados no ano de 2015, no âmbito dos três cursos técnicos subsequentes ao
ensino médio na modalidade educação a distância do IFAC/Campus Cruzeiro do Sul, a saber,
Técnico em Vendas, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Administração. Cada
participante assinou o termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em
participar da pesquisa voluntariamente e sem ônus aos pesquisadores, conscientes de que as
informações serão somente utilizadas dentro do estudo.
Após a efetivação dos questionários, foi realizada a tabulação dos dados coletados para
geração de dados estatísticos, que foram analisados e discutidos com base em literaturas
específicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa mostrou que 74% dos alunos entrevistados têm entre 18 a 29 anos, sendo
apenas 11% os estudantes acima de 35 anos. Tais dados são parecidos com os encontrados por
Lima, Nunes e Ribeiro (2015). Assim, a EaD é apontada por Fernandes (2012) como uma
grande conquista para a inclusão social de adultos em idade ativa, com o intuito de se
aperfeiçoarem. Todavia, entende-se que essa modalidade, atualmente, caracteriza-se com uma
ferramenta de aprendizagem disponível para qualquer público, independe da faixa etária.
A maioria dos participantes (57%) é do sexo feminino e 43%, do sexo masculinos. Para
Almeida (2000) a luta das mulheres por seus direitos no início do século XX ocorreram de
muitas formas e em diferentes conotações, todavia, no campo educacional as reivindicações
foram gritantes, pois elas viam na aquisição de conhecimentos o caminho mais direto para a
superação das limitações a que estavam sujeitas. Como consequência, o público feminino
vem, cada vez mais, conquistando seu espaço na educação e no mundo do trabalho.
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Quanto à escolaridade, apesar do estudo envolver alunos de cursos técnicos, 13%
afirmam ter ensino superior completo e 22% tem nível superior incompleto, constatando-se a
busca de novos horizontes e ampliando as possibilidades de estudo a fim de sentirem-se mais
bem preparados para a concorrência no mundo do trabalho.
Com base nas informações coletadas, percebe-se que, dos alunos que estão
frequentando os cursos técnicos na modalidade EaD, 59% possuem vínculo empregatício, ou
seja, estão efetivamente exercendo atividade remunerada. No entanto, 41%, que é um número
bastante expressivo, está fora do mercado de trabalho e provavelmente esses alunos estão em
busca de uma profissionalização para conseguir um emprego formal.
A figura 1 faz um panorama sobre a média da renda familiar desses alunos. Nota-se que
somente 14% dos entrevistados possuem renda de três ou mais salários mínimos e a grande
maioria, 67%, recebe entre um e dois salários mínimos, o que – dependendo da quantidade de
pessoas que residem na casa – pode ser classificado como baixa renda. Ainda, 18% relataram
ter renda familiar inferior a um salário mínimo e acredita-se que estes tendem a ter dificuldade
de permanecer estudando, já que muitas vezes se manter numa instituição de ensino é
dispendioso devido aos gastos com transporte, alimentação, materiais de estudo, entre outros.

Figura 1: Renda dos alunos entrevistados. IFAC, 2016.

A pesquisa também revelou que 52% dos entrevistados não têm afinidade com a área do
curso, o que pode favorecer o abandono escolar, pois o aluno de EaD necessita de motivação
para concluir todas as etapas da formação (BUENO e SOARES, 2014), e muitas vezes, a
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identidade com o curso é fator motivacional para a sua conclusão, conforme mostrou o
trabalho realizado por Lacerda et al. (2008).
Os dados mostraram ainda que 83% já tinham experiência em EaD, sendo isto um
fator positivo, pois, como aloca Fernandes (2012), a educação a distância está vinculada à
tecnologia da informação e comunicação, exigindo que seus usuários conheçam e saibam
utilizar recursos como internet, mídias digitais e computador, caso contrário a eficiência da
aprendizagem do aluno será comprometida. Outrossim, o estudo executado por Selim (2007)
concluiu que o conhecimento prévio dos alunos no uso do computador é o fator mais crítico
de sucesso em relação à assimilação e aceitação da educação a distância.
E quando questionados sobre a motivação para estudar a distância, 74% relataram a
flexibilidade de horários e ritmo de estudos (Figura 2). Conforme Alves et al. (2014), a EaD
torna-se uma das modalidades educativas mais procuradas por jovens e adultos que carecem
de tempo e precisam dedicar-se ao ensino em horários não convencionais. Dessa forma, a
Educação a Distância permite ao aluno gerenciar com autonomia seu horário e local de estudo
e pode até reduzir seus gastos com materiais didáticos, segundo a análise dos autores.
É visível que apenas 2% ingressou no curso por achar a forma de aprendizagem mais
produtiva, afirmando que assim aprendem mais que presencialmente (Figura 2). É provável a
maioria dos alunos não possa afirmar o mesmo, uma vez que o ensino virtual trouxe novas
formas de aprender, tendo como característica a autoaprendizagem e sendo o aluno
incentivado a estudar e pesquisar de forma independente (Campos et al., 2012) – o que pode
ser uma dificuldade a ser superada pelos discentes. Esta alegação se justifica pelo fato de
diversos estudantes terem, ainda, a cultura do ensino presencial e que é, em muitos casos,
tradicional, no qual o foco está no professor, responsável por transmitir os saberes ao alunado.
É preciso se adaptar à nova realidade trazida pela educação a distância e é possível que nem
todos – mesmo com experiência em EaD – já tenham se ambientado.
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Figura 2. Motivação dos alunos para se matricularem na Educação a Distância. IFAC,
2016.
Para Alves et al. (2014), a EaD, até este momento, é um terreno pouco desbravado,
caracterizando-se pela presença de muitos desafios e questionamentos. Não obstante, é uma
boa oportunidade de formação profissional para os cidadãos, inclusive àqueles que teriam
possibilidades limitadas de acesso, auxiliando-os na inserção no mundo do trabalho.
CONCLUSÕES
A educação a distância é uma alternativa para quem busca profissionalizar-se, mesmo
para quem já tem nível superior ou o está cursando.
O público desta modalidade de ensino é versátil, mostrando que a aprendizagem virtual
tem alcançado patamares elevados no cenário educacional.
A flexibilidade de tempo e de espaço que este tipo de ensino proporciona deve ser
preponderante para a escolha destes cursos.
Mais estudos devem ser feitos para confirmar se o perfil identificado é particular da
região Norte ou se também condiz com a realidade de outras regiões brasileiras.
No âmbito do Instituto Federal do Acre, esse tipo de estudo precisa ser feito em outros
campi para verificar se a realidade encontrada é peculiar ao campus Cruzeiro do Sul.
A presente pesquisa também servirá como parâmetros para posteriores estudos sobre
evasão e outras temáticas abordando este público.
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RESUMO: A educação atinge seus objetivos quando seus agentes conhecem seus alunos,
suas características, pois dessa forma é possível nortear os elementos de organização para
uma metodologia com vista na efetivação do processo de ensino – aprendizagem. O presente
estudo objetivou verificar o perfil dos ingressantes da terceira turma do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá. A coleta dos dados procedeu-se pela
aplicação de um questionário estruturado com perguntas fechadas, com número variado de
alternativas a cada questão. A construção do questionário foi baseada em instrumentos
utilizados para traçar o perfil de ingressantes, sendo divididos em: a) dados pessoais, b)
formação escolar e c) perspectivas para o curso. A aplicação do questionário ocorreu durante
o mês de março de 2016. O perfil dos ingressantes destacou-se pela predominância do gênero
masculino e idade adulta. A preparação para o ingresso no ensino superior foi através do
estudo individual. Os alunos demonstram-se satisfeitos com o curso. Entendemos que esta
pesquisa contribui de forma cumulativa na garantia de qualidade e busca eficiente no processo
de ensino e aprendizagem do referido curso.
Palavras–chave: Perfil. Ingressantes. Licenciatura. Ciências Biológicas.

PROFILE OF THE THIRD CLASS FRESHMEN DEGREE COURSE IN
BIOLOGICAL SCIENCES, THE INSTITUTE OF EDUCATION
FEDERAL, SCIENCE AND TECHNOLOGY AMAPÁ
ABSTRACT: Education achieves its goals when its agents know their students, their
characteristics, because that way it is possible to guide the organization of elements of a
methodology aimed at the realization of the teaching - learning process. This study aimed to
determine the profile of the new students of the third class of the Bachelor's Degree in
Biological Sciences from the Federal Institute of Amapá. Data collection proceeded by
applying a structured questionnaire with closed questions, with varying number of alternatives
to each question. The construction of the questionnaire was based on tools used to trace the
incoming profile, divided into: a) personal data, b) training school and c) prospects for the
course. The questionnaire took place during the month of March 2016. The profile of
freshmen stood out by a predominance of males and adulthood. Preparation for admission to
higher education was through individual study. Students demonstrate their satisfaction with
the course. We understand that this research contributes cumulatively in quality assurance and
efficient search in the teaching and learning of that course.
KEYWORDS: Profile. Freshmen. Graduation. Biological Sciences.
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INTRODUÇÃO
A educação superior caracteriza-se como um dos níveis da educação formal brasileira, é
ministrado em instituições de educação superior, conhecidas pela sigla IES, públicas e
privadas, e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996). Desde o final dos
anos 1990, o crescimento da educação superior no Brasil, numa média de 7% ao ano,
produziu uma diversificação da forma de atendimento aos ingressantes, sobretudo na
graduação. Contudo, Martins (2000), nos convida a pensar sobre uma situação de
hierarquização institucional sem necessariamente o aprimoramento na relação entre o projeto
pedagógico das instituições e as reais necessidades dos jovens e do mercado. Nossa
preocupação nesta pesquisa vai de encontro com o pensamento do autor, procurando, por
meio do perfil dos ingressantes do curso de Licenciatura, contribuir com as necessidades dos
jovens.
Em seus estudos sobre os cursos de licenciatura Nóvoa et al. (2008), afirma que a
formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças em curso no
setor educativo. Desta forma, a formação de professores precisa ser repensada de modo a se
fundamentar em modelos que sirvam de embasamento para os futuros profissionais na
construção do saber docente. (CERQUEIRA; CARDOSO, 2010)
Nesta perspectiva, analisando o Projeto Pedagógico do curso de graduação em ciências
biológicas do IFAP, é descrito que objetivo a é formação de profissionais capazes de atuar
tanto na área de educação – como professores de Ciências nas séries finais do ensino
fundamental, de Biologia no ensino médio e de áreas afins no ensino profissionalizante e
superior - como nos vários setores da Biologia, para a elaboração de estudos, projetos ou
pesquisas científicas básicas e aplicadas, por exemplo, àqueles relacionadas à preservação,
saneamento e melhoramento do meio ambiente. Para tanto, o ingresso de alunos para o curso
de Ciências Biológicas vem ao encontro da visão da educação como instrumento de
capacitação humana (SACRISTÁN, 1998).
Com isso é de fundamental importância conhecer os alunos, para que haja melhorias na
qualidade da educação, o que está diretamente associada à formação adequada que estes
alunos recebem ao longo da sua formação, principalmente por se tratar de um curso de
licenciatura, área que merece total atenção das instituições e ensino superior que as oferece,
pois sabemos que é destes cursos que se formam os futuros professores da educação básica.
Esta pesquisa tem como objetivo identificar o perfil dos alunos, suas peculiaridades e as
razões que levaram eles a optarem pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no
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IFAP – Campus Laranjal do Jari, no ano de 2016. Entendemos que os dados coletados e
analisados contribuirão de forma cumulativa para uma melhor orientação ao corpo docente e
elaboração de planos de ensino e comportamentos didáticos em sala de aula, auxiliando no
processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração as particularidades da turma em
estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá, Campus Laranjal do Jari - AP. A técnica de coleta de dados, foi o primeiro passo
metodológico, da pesquisa exploratória de caráter quantitativa, tendo como público alvo os
acadêmicos ingressantes no curso da terceira turma do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, ano de 2016. Os questionários, organizados de forma estruturada, onde todos os
alunos possuíam o mesmo padrão de resposta, afim de colhermos um padrão de resposta, que
fosse capaz de estabelecer o perfil dos ingressantes, foram entregues para 31 alunos, todos
cursavam todas as disciplinas relativas ao primeiro semestre do curso.
Os ingressantes foram convidados a participar da pesquisa, sendo que cada acadêmico
respondeu voluntariamente os questionários. Através do levantamento e análise dos dados,
construiu-se o perfil dos acadêmicos baseado nos aspectos relacionados aos seus interesses
pessoais, que podem ser utilizados como referência no conhecimento de fatores que
contribuam para o encaminhamento de futuros trabalhos, planejados estrategicamente, a cada
demanda na análise dos questionários, que possivelmente venham a ser desenvolvidos durante
o curso. Os dados coletados foram interpretados através das frequências absoluta e percentual
relacionadas a cada item proposto e apresentadas em forma de tabelas e gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados conseguiu visualizar que, em relação ao gênero a maioria,
58% estudantes é do sexo masculino e 42% é do sexo feminino. Diferentemente do que se
constata quando se traça o perfil de alunos de graduação, onde a predominância de mulheres
nos cursos, na turma este cenário é diferente. O que se vê é a predominância de alunos do
sexo masculino.

Artigos

Ciências Humanas

14524

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Gráfico 01 – Distribuição do gênero dos ingressantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
IFAP, 2016

Ao analisar a faixa etária dos estudantes, constatou-se que estes se encontram entre 18 e
40 anos. Sendo que a maioria dos estudantes, (41,93%) encontra-se na faixa etária de 21 a 30
anos. A exigência do mercado de trabalho por uma qualificação maior dos trabalhadores, os
jovens estão buscando se adequar a essas exigências por meio do ingresso em cursos
superiores, o que explicaria uma maior concentração de estudantes na faixa etária de 21 a 30
anos.

Gráfico 02 – Faixa etária dos ingressantes curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, IFAP, 2016

Quanto à formação dos alunos no ensino médio, conforme gráfico 03, 29 são oriundos
de escolas públicas e 02 oriundos de escolas pública e particular. Sendo assim a grande
maioria desses estudantes são de escolas públicas, a que se levar em consideração a realidade
local desses estudantes, onde a predominância de escolas públicas no município de Laranjal
do Jari, em detrimento de escolas particulares, outro dado a se levar em consideração para
exemplificar a formação básica dos alunos é a renda familiar, as atividades econômicas do
município estão concentradas nos setores primário e secundário, como se pode visualizar no
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gráfico 04, 21 alunos (68%) possuem renda per capta igual ou inferior a um salário mínimo e
meio, 08 alunos (26%) contam com renda familiar de até 03 salários mínimo e 02 alunos (6%)
possuem renda igual a 05 salários mínimo.

Gráfico 03 – Procedência dos ingressantes do Licenciatura em Ciências Biológicas. IFAP, 2016

Gráfico 04 – Renda dos ingressantes do Licenciatura em Ciências Biológicas. IFAP, 2016

Quando perguntados se trabalhavam, 52% responderam que trabalham atualmente. O
que vem confirmar a realidade presente na maioria das instituições de ensino que oferecem
cursos superiores no turno da noite, onde grande parte dos estudantes destes cursos trabalha
durante o dia e estudam a noite. Principalmente em cursos de licenciatura, o que nos leva a
questionar como se dará os momentos de prática pedagógica e estágio supervisionado em
escola pois como sabemos a maior parte da oferta da educação básica acontece no turno
diurno.
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Tabela 1 – Ocupação dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, fora as atividades acadêmicas. IFAP,
2016
Frequência
Frequência
Ocupação dos acadêmicos
Absoluta
Relativa
(Unidade)
(%)
Trabalha em tempo parcial (20 horas semanais)
5
16,1
Trabalha em tempo integral (40 horas semanais)
6
19,3
Trabalha em tempo integral e mais de 40 horas semanal 5
16,1
Nunca trabalhou
1
3,3
Nunca trabalhou, mas está a procura de emprego.
2
6,5
Não trabalho atualmente, mas já trabalhei.
12
38,7
Total

31

100

Em relação ao tempo que levaram do término do ensino médio até o ingresso no ensino
superior, dos alunos que responderam ao questionário, 55% levaram mais de 05 anos para
ingressar no curso superior. Um dos fatores que dificulta no processo de ensinoaprendizagem, pois a interrupção nas etapas de ensino, bem como a inserção no mercado de
trabalho, acaba por diminuir o ritmo de estudo e mesmo o esquecimento de conceitos básicos
e ou importantes na introdução de novos conceitos e saberes no ensino superior.

Gráfico 06 – Tempo que os acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, levaram para
ingressar no ensino superior após o termino do ensino médio. IFAP, 2016

Outro fator que explicaria a dificuldade destes alunos em acompanhar os conteúdos
ministrados em sala de aula, seria as habilidades que eles adquiriram durante os anos que
cursaram o ensino médio, 29% deles indicaram que o ensino médio proporcionou uma base
de conhecimento suficiente para acompanhar as aulas do ensino superior.
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Tabela 2 – Habilidade adquirira pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, no decorrer do ensino
médio. IFAP, 2016
Frequência
absoluta

Habilidade

Proporcionou uma base de conhecimento suficiente para acompanhar as 9
aulas do ensino superior.
Forneceu condições para você se organizar como estudante do curso 4
superior, como por exemplo: planejar os estudos, realizar os trabalhos,
desenvolver pesquisas.
Forneceu condições para vivenciar um clima favorável de relações 11
interpessoais com colegas.
Forneceu condições para vivenciar um clima favorável de relações 2
interpessoais com professores.
Proporcionou uma base insuficiente para acompanhar o ensino superior

5

Total

31

Em relação ao grau de satisfação dos alunos quanto ao curso, 71% dos alunos
responderam estar satisfeitos com o andamento das aulas. Percebe-se que as maiorias dos
alunos manifestam-se satisfeitos com o curso, o que sinaliza uma opção adequada pelas
propostas didáticas pelos professores, bem como os demais instrumentos utilizados pela
instituição para oferta do referido curso.

Gráfico 11 – Grau de satisfação dos acadêmicos da terceira turma do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas. IFAP, 2016

Quanto às perspectivas que os alunos teriam antes, durante e depois do curso, 48,4%
apontaram como uma perspectiva antes do inicio do curso, ingressar e dedicar-se
exclusivamente aos estudos e 87% dos acadêmicos apontaram como perspectiva trabalhar e
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realizar pós-graduação. Aqui apresentamos um dado que servirá para implementação de
cursos de pós graduação na instituição, já que maior parte do alunos tem interesse em
prosseguir com os estudos após a formação.
Tabela 3 – Perspectiva dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, nos momentos antes, durante e depois do
curso. IFAP, 2016
Perspectiva
do
curso
(Frequência
relativa
%)
Descrição
Antes Durante Depois
Não tinha perspectivas

41,9

-

-

Encontrar um curso fácil e com tempo disponível para 9,7
outras atividades

-

-

Ingressar no curso e me dedicar exclusivamente ao estudo

48,4

-

-

Preparar-se para o mercado de trabalho

-

29

-

Focar na pós-graduação

-

22,6

-

Aperfeiçoar o conhecimento sobre a área de interesse

-

19,4

-

Buscar a realização professional

-

29

-

Somente trabalhar (serviço público/concurso)

-

-

13

Trabalhar e realizar pós-graduação

-

-

87

Buscar a realização professional

-

-

-

Total

100

100

100

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nesta pesquisa não tem por objetivo realizar uma generalização
demasiada, nem um particularismo absoluto em torno do aluno que frequenta o curso de
Ciências Biológicas em instituições de Ensino Superior do Brasil. Esta pesquisa considera que
a população investigada contém elementos singulares, ao mesmo tempo em que deve também
expressar problemas e tendências gerais. Desta forma, os resultados obtidos nesta pesquisa
foram discutidos a partir das informações levantadas, a fim de contribuir para aprofundar a
discussão sobre o processo de formação docente, face às exigências da contemporaneidade.
Apontamos como conclusivo, no estudo em loco que, perfil dos alunos ingressantes da
terceira turma do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP/LJ, em 2016, traz demandas para a prática
pedagógica do professor, tendo em vista alguns aspectos a seguir indicados.
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Dos alunos ingressantes encontramos uma diversidade de pessoas, com idades
deferentes as quais o professor precisa lidar. Outro dado significativo é a procedência dos
alunos, onde a maioria dos estudantes (93%) é proveniente exclusivamente de escola pública
(ensino médio). Percebe-se a necessidade de acompanhar o desempenho acadêmico dos
estudantes, e se sua procedência influencia ou não em seu processo ensino-aprendizagem e na
prática pedagógica do professor. Além disso, a maioria dos estudantes terminou o ensino
médio há vários anos. Assim como a procedência dos alunos levantada anteriormente estes
dados também trazem a necessidade desse acompanhamento pedagógico.
A grande maioria da turma, mais da metade (51,6%) conciliam os estudos no período da
noite com o trabalho durante o dia. O que nos faz questionar, como esta jornada dupla,
influenciaria no aprendizado destes alunos, pois conciliar a vida profissional e acadêmica é
um desafio que se impõe tanto a alunos quanto aos professores. Os acadêmicos ingressaram
no ensino superior com o intuito de se dedicarem aos estudos, buscando preparação para o
mercado de trabalho e depois de formados, ingressarem definitivamente, qualificando-se
profissionalmente através de uma pós-graduação. Os dados que foram aqui apresentados
mostram o quanto é importante e fundamental conhecer o perfil dos ingressantes, para que se
busquem estratégias que potencialize o processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO: No mês de junho do ano de 2010 fortes chuvas provocaram grandes estragos nos
estados de Alagoas e Pernambuco e a cidade de Murici, localizada na zona da mata alagoana,
foi uma das mais afetadas. O projeto de extensão ‘’Resgate histórico de Murici a partir da
enchente de 2010’’ busca resgatar essa história passados cinco anos dessa grande catástrofe.
Realizamos levantamento do número de vítimas e prejuízos matérias junto da Defesa Civil e
diante do cenário observado realizamos entrevistas com a população dos conjuntos
habitacionais Olavo Calheiros e Pedro Tenório Raposo, bairros planejados para receber os
afetados da enchente de 2010. A metodologia consistiu na formulação de questionários tendo
por base a história oral e foram feitas entrevistas com os moradores e comerciantes do
município afetados pela enchente de 2010. Por se tratar de um projeto de extensão os bolsistas
do projeto também buscaram inserção nas escolas municipais, distribuindo panfletos
informativos e realizaram palestras almejando esclarecer e conscientizar a população. Por
último, concluímos que a população pode desempenhar importante papel realizando medidas
simples de cuidado e preservação, evitando a repetição de catástrofes como a observada em
Murici em 2010.
Palavras–chave: Alagoas, catástrofe, história oral, conscientização

RESEARCH ORAL TO OBSERVE SOCIOECONOMIC IMPACTS IN
SEARCH OF REDEMPTION HISTORY MURICI FROM THE 2010
FLOOD: RAISING AWARENESS THE MUNICIPALITY OF
POLULAÇÃO A CASE FENCE
ABSTRACT: In June of 2010 heavy rains caused havoc in the states of Alagoas and
Pernambuco and the city of Murici, located in the area of Alagoas forest, was one of the most
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affected. The extension project 'Historical rescue of Murici from the 2010 flood' 'seeks to
rescue this story past five years of this great catastrophe. We conducted survey of the number
of victims and damage materials from the Civil Defense and on the observed scenario
conducted interviews with the population of housing Olavo Calheiros and Pedro Tenorio
Raposo, planned neighborhoods to get affected the 2010 flood The methodology consisted in
formulating questionnaires based on oral history and interviews were conducted with county
residents and businesses affected by the flood of 2010. Since this is an extension project
project fellows also sought inclusion in public schools, distributing flyers and held talks
aiming clarify and educate the public. Finally, we conclude that the public can play an
important role carrying out simple measures of care and preservation, avoiding the repetition
of disasters such as that observed in Murici in 2010.
KEYWORDS: Alagoas, catastrophe, oral history, awareness
INTRODUÇÃO
No ano de 2010 fortes chuvas atingiram os estados de Alagoas e Pernambuco
causando uma grande catástrofe. As águas pluviais provocaram o vazamento do Rio Mundaú
e a represa Maria Maior causando grande destruição na cidade de Murici-Alagoas. A forte
tempestade destruiu cerca de 60% da área urbana do município, segundo a Defesa Civil, e
afetou a população e o comércio da cidade, provocando desemprego e instabilidade no
munícipio.
“O projeto ‘‘Resgate histórico de Murici a partir da enchente de 2010” tem o caráter de
resgatar a história do município de Murici (cidade da microrregião da mata atlântica alagoana,
que possui uma população aproximada de 26.706 habitantes – censo IBGE-2010) procurando
diagnosticar os efeitos considerando os aspectos físicos, ambientais, produtivos e emocionais
da população e conscientizar os jovens e crianças matriculados na rede municipal sobre
medidas de prevenção e cuidados com o meio ambiente que poderão colaborar para que
tragédias daquela envergadura não se repitam no município. A enchente de 2010 destruiu
casas e logradouros públicos e afetou também aspectos socioculturais da cidade.
Por último, almejamos contribuir para o processo de aprendizagem e conscientização
da população com a difusão de medidas que evitam novas enchentes. Por meio de atividades
lúdicas realizadas com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental I Nossa
Senhora das Graças.
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MATERIAL E MÉTODOS
No primeiro momento foram feitas pesquisas digitais com a finalidade de
conhecermos melhor o fenômeno da enchente municipal de 2010 e para maior assimilação do
escopo principal do projeto. Buscamos também definições e números oficiais na Defensoria
Civil do município, órgão responsável pelo monitoramento das zonas de risco da cidade e por
adotar medidas para prevenção de tragédias. Nesta instituição tivemos acesso aos números da
tragédia, como a quantidade de famílias afetadas, os prejuízos materiais e as ações dos órgãos
públicos para alojar os afetados e para reconstruir a cidade. Segundo dados da Defesa Civil do
município cerca de 15.000 pessoas foram afetadas, sendo 10.000 desalojadas e 5.000
desabrigadas.
A partir desses dados elaboramos questionários e realizamos entrevistas orais com
famílias afetadas pela enchente de 2010, em especial nos Conjuntos Habitacionais Pedro
Tenório Raposo e Olavo Calheiros, conjuntos que foram construídos para alojamento da
população atingida pelas fortes chuvas, segue abaixo momentos da pesquisa:

Figura 1. Momentos das entrevistas orais com os moradores dos conjuntos ofertados para os
desabrigados da enchente.

Em contato com a população afetada nossa finalidade era melhor conhecer a
impressão dos moradores dos conjuntos habitacionais e comerciantes sobre os prejuízos
causados com a enchente, a sua impressão quanto às ações do poder público para recuperar
esses prejuízos e também conhecermos a história de vida dessas pessoas, sua relação com o
antigo bairro destruído e suas expectativas com a nova vizinhança e movimentação do
comercio para compreendermos como as alterações provocadas pela enchente afetaram a vida
social da comunidade (VISCARDI, 2006).
Concluída a etapa de pesquisa de campo, os bolsistas passaram para as ações
extensionistas distribuindo panfletos informativos com resultados das pesquisas nas escolas
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municipais e iniciando o trabalho de conscientização dos alunos da rede pública de ensino em
Murici. Escolhemos a Escola Municipal de Ensino Fundamental I Nossa Senhora das Graças
para receber nossa ação de extensionista por entender a importância de compartilhar os
conhecimentos e cuidados com o meio ambiente fundamental na formação infantil e
desenvolvemos com esse público alvo uma série de atividades lúdicas com o objetivo de
despertar nessas crianças práticas de preservação ambiental e sustentabilidade.
As atividades foram realizadas com as turmas 3° ano A, B, C, D e 4° ano A e B em
um total de duzentos e quarenta (240) alunos. (figura 2)

Figura 2. Apresentação do projeto para o público alvo da escola.

Dentre as atividades realizadas nessas turmas destacamos: debate sobre a ação do
homem e seu impacto no meio ambiente; confecção de cartazes informativos que abordavam
temas específicos tais como, enchente, Rio Mundaú (rio que banha a cidade de Murici-AL),
preservação do meio ambiente; atividades que mostravam formas de evitar uma nova
catástrofe; filmes relacionados ao cuidado do meio ambiente (O Lorax: Em busca da trufúla
perdida e Turma da Mônica: Um plano pra salvar o planeta); elaboração de jogos lúdicos que
visavam

à

sustentabilidade

reutilizando

materiais

que

poderiam

ser

descartados

incorretamente (garrafas pet e seus derivados); e, por último, alguns exercícios de fixação do
assunto por meio de ‘’cruzadinhas e caça-palavras’’.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação do questionário voltado especificamente para a população
afetada obtivemos dados importantes para elaboração e execução do projeto. Nosso
questionário buscou atender dois aspectos, primeiramente quantificarmos o número de
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famílias afetadas e o seu prejuízo através de perguntas técnicas e diretas. Em segundo lugar
elaboramos questões mais subjetivas, que procuravam promover o resgate histórico municipal
questionando acerca da vida em comunidade e as alterações sofridas depois da mudança de
bairro (DELGADO, 2006).
De acordo com o gráfico 1, a maioria dos entrevistados abrigou-se em casas de
aluguel, onde os mesmos tinham condições financeiras para arcar com a sua moradia. Por
outro lado, cerca de 11% dos entrevistados tiveram que se abrigar nas barracas de lona
disponibilizadas pela Defesa Civil, enquanto os mesmos não eram beneficiados com o
programa de moradia do governo.

Figura 3 Barracas de lonas distribuídas pela Defesa Civil para os desabrigados. Fonte: Google.

Segundo os moradores dos conjuntos habitacionais Pedro Tenório Raposo e Olavo Calheiros,
a cidade de Murici não é mais a mesma depois da enchente, sobretudo as amizades que
existiam antes, os festejos típicos do município, o comércio tradicional e outros fatos sociais
que foram interrompidos depois da mudança para o novo bairro, localizado muito mais
distante do centro da cidade. Estas alterações causaram tristeza e pesar na população da
comunidade.
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Onde o afetado ficou durante a enchente.

Gráfico 1. Percentual de local onde se abrigaram as famílias entrevistadas afetadas pela enchente de
2010.

Na parte inferior da figura 4, é visto o tamanho do estrago causado pela enchente. No
lado esquerdo da foto, é perceptível a marca da água na parede que chegou aproximadamente
a 2,5 metros de altura.
Segue abaixo as fotos registradas e pesquisadas pelos bolsistas:

Figura 4. A imagem da parte superior mostra a restauração do antigo prédio do Banco do Brasil, Tele
centro digital e um mercadinho. Já a imagem da parte inferior mostra a restauração de uma casa, e ao lado o
pássaro sete cores, representando a diversidade da mata atlântica de Murici-AL.
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Figura 5. A imagem superior mostra a antiga rua do comércio (Av. Jacinto Barbosa) no momento da
enchente. Já a inferior mostra a mesma rua após a enchente.

A partir do questionário feito especificamente para os comerciantes afetados do
município obtivemos informações relevantes, sobretudo informações que mostram a
influência da enchente no setor comercial da cidade.
A maioria dos entrevistados reclama, pois a enchente afetou a sua clientela, os mesmo
falam que por conta da catástrofe os seus clientes foram embora da cidade, diminuindo
consideravelmente a venda de seus produtos. Dentre os comerciantes entrevistados três deles
ainda atuam em área de risco, onde os mesmos falam que não podem sair desse local, pois
não têm outro lugar para onde ir e que o estabelecimento onde funciona os seus comércios são
próprios e caso resolvessem mudar teriam de arcar com o aluguel do novo ponto comercial.
Partindo pra as ações extensionistas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental I
Nossa Senhora das Graças, foram realizadas varias atividades que mostravam de forma lúdica
maneiras de cuidar do meio ambiente e da cidade. Uma das atividades realizadas foi a
“Cruzadinha do Meio Ambiente” que é parecida com as famosas cruzadinhas que existem em
revistas e livros de passatempo. Eram dadas as dicas aos alunos e os mesmos tentavam
descobrir qual palavra poderia se encaixar nas linhas da cruzadinha. Dando enfoque nas
perguntas que eram baseadas em tudo que foi passado em sala de aula durante a execução do
projeto, perguntas voltadas para a conscientização das crianças, valorizando junto aos
discentes da preservação da nossa natureza e dos acontecimentos da enchente.
Outra atividade foi a elaboração de painéis informativos que tinham como objetivo a
conscientização das crianças, tendo como ponto principal à preservação do Rio Mundaú (rio

Artigos

Ciências Humanas

14538

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

que banha a cidade de Murici-Al e cidades circunvizinhas), e a coleta seletiva de lixo. Essa
atividade foi elaborada com as crianças com a finalidade de mostrar que uma das causas de ter
acontecido a grande catástrofe em 2010 foi o descarte incorreto de lixo e principalmente o
descarte no Rio Mundaú. Através de uma atividade lúdica as crianças coloriam imagens e
elaboravam os seus painéis e também fixavam as informações que eram dadas sobre o Rio
Mundaú e as formas de preservação do meio ambiente na parede da sala, mostrando o
trabalho para todo o público.
Além disso, foram realizadas exibições de filmes tais como o filme “O Lorax: Em
busca da trufúla perdida”, que consistia na conscientização das crianças sobre as árvores. O
filme mostra a grande importância das árvores para a nossa sobrevivência e bem estar e
destaca também a importância da mata ciliar na preservação do meio ambiente e combate às
atividades predatórias que tantos prejuízos podem causar. Foi esclarecido várias dúvidas sobre
a produção de oxigênio e outros benefícios que as árvores nos oferecem, e o filme “Turma da
Mônica, um plano para salvar o planeta” concluiu nossa apresentação mostrando como
poderemos cuidar melhor do meio ambiente e frisou os conceitos de sustentabilidade e
preservação.
Nossa última atividade foi a elaboração de brinquedos com materiais recicláveis tais
como boliche de garrafas pet, jogo de damas com tampas de garrafas, petecas com papel
reciclado e garrafas pet, entre outros. No início da apresentação dessa atividade apresentamos
aos alunos o tempo médio que todos esses materiais levam para se decompor na natureza.
Além do tempo de deterioração desses materiais informamos os riscos que os mesmos
apresentam ao emitir gases poluentes e as consequências que esses produtos poderiam
proporcionar a nossa natureza. Os brinquedos foram elaborados pelos próprios alunos
(artesanato) e no final da elaboração os mesmos tiveram um tempo para brincar e se divertir
com esses brinquedos feitos.
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Figura 6. Algumas das atividades feitas em sala de aula

CONCLUSÕES
Com a elaboração do projeto nas partes afetadas da cidade como o comercio local e os
conjuntos habitacionais Olavo Calheiros e Pedro Tenório Raposo, pudemos observar o
impacto socioeconômico da enchente de 2010 na cidade de Murici, Alagoas.
Atuando como um veículo de informação, o projeto procurou compilar os dados da
Defesa Civil do município auferindo os prejuízos com a enchente de 2010 e posteriormente
buscou, por meio de entrevistas realizadas, conhecer a impressão da população mais afetada
pela enchente, como comerciantes e moradores dos conjuntos habitacionais. Também foram
feitos registros fotográficos dos prédios públicos e logradores reconstruídos. Esses resultados
foram levados à população por meio de folhetos informativos com a intenção de informá-la
dos riscos e difundir os cuidados que devemos ter para evitar tragédias semelhantes numa
tentativa de promover a conscientização da população mostrando porque a enchente
aconteceu.
Com as atividades realizadas durante o ano de 2015 na Escola Municipal de Ensino
Fundamental I Nossa Senhora das Graças, em Murici – Al, foi perceptível através dos
resultados obtidos em sala de aula com os alunos que houve maior compreensão das ações
preventivas, as consequências do fenômeno, já que as atividades tiveram objetivo de
conscientizar os alunos envolvidos para esse assunto, que foi um marco na história da cidade.
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Assim, a população de Murici, pôde saber como a cidade está caminhando após cinco
anos da catástrofe, tendo o conhecimento da importância da prevenção e conservação do meio
ambiente para que não aconteça mais uma catástrofe como a que aconteceu em 2010.
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RESUMO: A formação de professores está voltada para um processo que se consolida na
prática e não se detém apenas a formação inicial, durante o período da graduação, mas sim,
caracteriza-se como uma formação contínua. Desta forma, além de contribuir para a formação
inicial dos licenciados, o PIBID acaba fortalecendo a formação continuada dos docentes da
educação básica. Com isso, a presente pesquisa tem por objetivo, enfatizar as contribuições do
PIBID no que se refere à formação continuada dos professores supervisores do Subprojeto de
Biologia/Macau-RN, a partir de uma visão que possibilite no lócus da escola, a troca de
saberes, estabelecendo um elo entre ambas as partes. Para isso, fez necessário recorrer a obras
de autores como, Cunha (2014), Sartori (2016) e Chimentão (2009). Já o tipo de abordagem
utilizada é de caráter qualitativo, em que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas nesse tipo de pesquisa. Com isso, pode-se perceber a relevância do
PIBID enquanto uma perspectiva de formação continuada para os professores-supervisores a
partir dos saberes acumulados pelos bolsistas durante a sua vida acadêmica, que acabam
estimulando mudanças na prática do professor supervisor.
Palavras–chave: educação básica, prática docente, reflexão

PIBID AND CONTINUING EDUCATION: A PERSPECTIVE FOR
TEACHERS BIOLOGY OF SUPERVISORS SUBPROJECT MACAU /
RN
ABSTRACT: Teacher training is focused on a process that is consolidated in practice and not
only holds the initial training, during the graduation period, but is characterized as continuous
training. Thus, in addition to contributing to the initial training of graduates, the PIBID ends
up strengthening the ongoing training of basic education teachers. Thus, this research aims to
emphasize the contributions of PIBID in relation to the continuous formation of Activity
supervisors teachers Biologia/Macau-RN, from a view that enables the school locus, the
exchange of knowledge, establishing a link between both parties. For this, we must resort to
works of authors like, Cunha (2014), Sartori (2016) e Chimentão (2009). But the type of
approach used is qualitative, in that interpretation of the phenomena and the attribution of
meaning are basic in this type of research. Thus, one can see the relevance in PIBID while the
prospect of continued training for supervisors, teachers from the knowledge accumulated by
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the fellows during their academic life, which end up stimulating changes in the practice of
supervising teacher .
KEYWORDS: basic education, teaching practice, reflection

INTRODUÇÃO
Os professores são profissionais essenciais no que se refere aos processos de mudanças
das sociedades, dentre essas mudanças, ressaltamos a quantidade de informações que nos são
disponibilizadas a todo o momento. Daí é que surge a necessidade de formar professores
atualizados e bem informados, que sejam capazes de lhe dar com situações atípicas do
cotidiano (CHIMENTÃO, 2009).
Assim, devemos considerar a formação de professores como um processo que se
consolida na prática e não se detém apenas a formação inicial, durante o período da
graduação, mas sim, caracteriza-se como uma formação contínua. Nesse intento, não
surpreende, sob tais perspectivas, que a formação destes seja temática recorrente no campo
educacional, principalmente no que se refere as possibilidades de almejar uma educação de
qualidade.
Considerando essa possibilidade, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) surge como uma proposta do Governo Federal com o objetivo de promover
a valorização do magistério e permitir uma maior articulação entre a educação básica e a
universidade, a partir da inserção de bolsistas licenciandos no espaço escolar, sob a
supervisão de um docente da educação básica e professores coordenadores do ensino superior.
Desta forma, além de contribuir para a formação inicial dos licenciados, o PIBID acaba
fortalecendo a formação continuada dos docentes da educação básica. Com isso, a presente
pesquisa tem por objetivo, enfatizar as contribuições do PIBID no que se refere a formação
continuada dos professores supervisores de Biologia/Macau-RN, a partir de uma visão que
possibilite no lócus da escola, a troca de saberes, estabelecendo um elo entre ambas as partes,
pois, como afirma Freire (1996, p. 12) “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”.
Para isso, o procedimento metodológico utilizado, foi a partir de uma pesquisa
bibliográfica e documental, que permeia uma discussão baseada nas obras de autores como,
por exemplo, Nóvoa (2009), Freire (1996) e Cunha (2014), além disso, documentos como a
LDB (1996) e CAPES (2016) fomentaram ainda mais a metodologia desse estudo. Já o tipo
de abordagem utilizada é de caráter qualitativo.
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Sendo assim, o presente construto encontra-se organizado em três categorias de
análises. A primeira permeia uma discussão sobre a formação docente e profissional no
contexto atual; a segunda discute um pouco acerca da importância da formação continuada
para os professores e por fim, enfatizamos o PIBID Subprojeto de Biologia/Macau-RN,
enquanto programa que possibilita uma formação continuada para os professores
supervisores.
MATERIAL E MÉTODOS
Para isso, o procedimento metodológico utilizado, foi uma pesquisa bibliográfica, que
permeou uma discussão baseada nas obras de autores como, por exemplo, Cunha (2014),
Sartori (2016) e Chimentão (2009). Já o tipo de abordagem utilizada é de caráter qualitativo,
em que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas nesse tipo de
pesquisa. Sendo assim, na análise dos dados coletados, não há preocupação em comprovar
hipóteses previamente estabelecidas [...] (PRODANOV; FREITAS, 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A formação docente é uma temática muito discutida, por estar relacionada ao contexto
histórico, que encaminha o seu processo de formulação, desenvolvimento e consolidação.
Traz consigo atos que guardam inseparáveis vinculações com o universo simbólico e cultural
sendo estes favoráveis a realidade social. Com isso, a formação docente trabalha diretrizes
que promulgam as devidas posições, ações e orientações, que conseguem gerar uma
identidade para a formação, sendo essas aceitas não somente para que haja adequação dos
currículos, mas também para serem adaptados, refletidas e renovadas, em meio as suas
hipóteses e as particularidades de cada curso formador (MESSIAS, 2016).
A formação continuada é vista, há algum tempo, como um processo formativo
destinado ao aperfeiçoamento dos saberes construídos no lócus educacional. Esta não se
redigi apenas a um “acontecimento”, tão pouco a um instrumento destinado a suprir as
lacunas existentes no professor resultado de uma formação inicial defasada e/ou mal sucedida.
Assim, a formação continuada dos docentes vem assumindo um papel considerável no
âmbito educacional. Partindo para um olhar de que os “professores” como meros
“mediadores” são indivíduos em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento. Uma vez que,
a “formação continuada” é tida como processos contínuos de construção de conhecimentos
sejam estes adquiridos na formação inicial ou na práxis cotidiana.
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A formação de professores para atuarem diretamente com a realidade de ensino na
educação básica no Brasil envolve um processo de socialização profissional longo e contínuo
que requer á princípio, oportunidades de incentivo e motivação durante toda sua trajetória
acadêmica e profissional. Nesse intento, essa formação caracteriza-se como um processo
relevante, pois, é um ponto chave no que diz respeito a busca de uma qualidade de ensino
satisfatório e eficaz, uma vez que visa a melhoria da prática do professor em sala de aula
(CHIMENTÃO, 2009).
No que se refere a busca dessa qualidade de ensino é necessário antes de tudo, pensar na
transformação do próprio professor como uma estratégia para o alcance de uma educação de
qualidade. As mudanças surgem, portanto, através do estudo rotineiro, da pesquisa, de uma
reflexão da sua própria prática, além de um contato com novas concepções das quais podem
ser proporcionadas não somente pelas participações dos professores em eventos, seminários,
congressos ou cursos de qualificação, mas, por meio de participações em programas
institucionais. Chimentão (2009, p. 3) afirma que, “fica mais difícil o professor mudar seu
modo de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de vivenciar novas
experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola”.
Diante de toda essa discussão, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), surge como uma nova política de incentivo a formação continuada de
professores da educação básica da rede estadual de ensino, uma vez que o mesmo possibilita
aos professores supervisores do Subprojeto de Biologia Macau/RN, uma oportunidade de
formação continuada através do contato direto com novas experiências e formas
diversificadas de ensino.
Vale ressaltar ainda, que os professores supervisores vivenciam as experiências
proporcionadas por meio da inserção dos bolsistas nas duas escolas estaduais em que o
programa está inserido atualmente. Sendo assim, o PIBID acaba propiciando não somente
contribuições para a melhoria da qualidade de ensino dos alunos, mas sim, um
aperfeiçoamento no que se refere a prática pedagógica dos próprios professores supervisores,
que por sua vez, estes recebem auxílios dos bolsistas licenciando.
Faz-se necessário relembrar a importância do PIBID no que se refere a uma política
pública brasileira no campo de formação de professores, pois, o programa foi instituído com o
intuito de valorizar a formação do magistério e promover uma maior articulação entre a
educação básica e a universidade a partir da inserção de estudantes dos cursos de licenciatura
das instituições de ensino superior estaduais e federais nas escolas públicas do país. Desta
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forma, são oferecidas bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos de licenciatura,
coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo programa (CAPES, 2016).
O PIBID/Subprojeto de Biologia, implantado no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Macau, vem desenvolvendo
suas atividades desde o ano de 2010 a princípio, na escola Estadual Professora Clara Tetéo,
com o ingresso de 20 (vinte) bolsistas licenciandos, 2 (duas) professoras supervisoras e 1
(uma) professora coordenadora. O subprojeto foi renovado no ano de 2011 e pendurou até o
ano de 2013, ou seja, foram dois anos de realização de encontros e atividades, frutos da
implementação do programa no campus (LIMA, 2015).
Concomitantemente a isso, ocorreu nesse mesmo ano, o lançamento de um novo
edital, que resultou na ampliação de bolsas de iniciação à docência para alunos lincencandos,
como também na oferta dessas bolsas para os supervisores e coordenadores de área. Um total
de 30 (trinta) novos licenciandos passaram a ingressar no programa, o que tornou o
Subprojeto de Biologia um dos mais preponderante do IFRN, principalmente quando se
compara com os demais projetos existentes no campus, pois, este é o que abrange o maior
número de alunos bolsistas participantes.
Atualmente, os bolsistas participantes do programa vem desenvolvendo suas
atividades rotineiras em duas escolas, uma em cada cidade distinta. A primeira, localizada na
cidade de Macau, compreende a escola Estadual Professora Clara Tetéo (EEPCT), em que 20
(vinte) bolsistas atuam sob a orientação de duas 2 (duas) professoras supervisoras. Já a
segunda compreende a escola Estadual Monsenhor Honório (EEMH), localizada no
município de Pendências/RN, porém nessa instituição de ensino, os 10 (dez) bolsistas são
supervisionados por 1 (uma) professora supervisora que possui apenas o curso de graduação
em Biologia.
Os encontros entre os bolsistas e os supervisores nas escolas, ocorrem geralmente uma
vez por semana. São momentos cruciais que permeiam a identidade do programa, pois,
durante esses momentos diversas atividades são planejadas e executadas, como por exemplo,
a realização de aulas práticas, dinâmicas de interação, confecções de jogos, modelos
didáticos, oficinas, dentre outros. Realizar e desenvolver atividades como essas, permite antes
de tudo, que os bolsistas do Subprojeto/Biologia, desenvolvam uma maior interação e
compartilhem conhecimentos tanto principalmente com os professores supervisores.
Por sua vez, os professores supervisores trabalham juntamente com os bolsistas no
planejamento de atividades práticas relacionadas aos conteúdos que serão estudados ao
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decorrer do ano letivo. Sartori (2016, p. 5) afirma “O professor pode aprender com e por meio
de suas práticas educativas, [...] estabelecendo um processo de trocas, de comunicação, de
(re)elaboração de experiências”. Estes são agentes ativos nesse processo de troca, discussão e
reflexão da prática pedagógica, uma vez que acaba interferindo principalmente na formação
docente dos mesmos, pois, o contato direto com os bolsistas possibilita oportunidades de
formação continuada para os docentes da rede de ensino da educação básica, a partir das
novas experiências adquiridas.
As ações do PIBID/Biologia vem mostrando reflexos satisfatórios principalmente na
EEMH, um deles volta-se para a utilização em maior escala, do laboratório de ciências da
escola no que se refere a realização de aulas práticas, o que não ocorria antes da inserção do
programa na instituição. No entanto, uma contribuição relevante foi proporcionada
principalmente para a professora supervisora. Com as realizações das aulas práticas por meio
do auxílio direto dos bolsistas, a docente passou a perceber a importância e o diferencial que
existe em realizar aulas como essas.
Isso foi possível por meio de uma reflexão crítica realizada sobre a prática da qual a
mesma vinha desenvolvendo. Isso se atribui principalmente na formação continuada desses
profissionais, pois, com a inserção dos bolsistas na escola o programa não contribui apenas na
formação inicial destes, mas sim, “promove e valoriza a docência, qualifica e recicla o
professor, oferecendo ao mesmo tempo uma formação continuada” (CUNHA, 2014, p. 36).
Além disso, a construção de jogos didáticos, ou até mesmo a realização de dinâmicas
de interação na turma, foi outro ponto que deve ser discutido. Os professores supervisores
passam a ter uma noção da importância de utilizarem novas metodologias ou estratégias de
ensino que sejam mais atrativas por parte dos alunos e através das intervenções dos bolsistas,
sentem-se motivados à aderir para a sua prática. É uma forma de dar significado para seu
trabalho pedagógico, uma vez que, possibilita aos mesmos relacionar teoria e prática.
Corrêa e Batista (2013) ressaltam a importância da motivação como estratégia
determinante no êxito da aprendizagem escolar dos alunos. É um processo que ocorre no
interior do sujeito a partir das relações de troca, sejam elas com professores ou colegas, sendo
imprescindível para a apropriação do conhecimento. No entanto, a falta de motivação nos
alunos pode acabar prejudicando o ensino e é nesse momento que a participação dos
professores deve ocorrer, identificando as necessidades dos mesmos. Desta maneira, a
motivação passa a nortear e despertar o desejo de aprender.
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Desta maneira, o subprojeto de Biologia pode ser caracterizado enquanto um programa
de motivação para os professores supervisores, a buscarem seus pares para a melhoria do
trabalho docente de cada um que a princípio, encontravam-se isolados e sozinhos. De acordo
com Nóvoa (2008), é demasiado o número de professores que sentem a necessidade e vontade
de fazer de modo mais atrativo, mas que no final das contas não sabem como. Nesse cenário,
ao promover essa articulação entre as duas escolas da educação básica e a instituição federal
de ensino, o programa contribui diretamente para a formação continuada dos supervisores,
pois, o mesmo torna-se um espaço oportuno de reflexão crítica sobre as práticas das quais
foram e são realizadas.
CONCLUSÕES
A formação dos docentes continua sendo até os dias hoje um dos principais motivos de
discussões no lócus educacional. Mas, não deve este ser o foco que discorre neste texto.
Portanto, pode-se concluir a relevância do PIBID enquanto pespectiva de formação
continuada para os professores-supervisores, pois, a relação entre o bolsista e o professor
supervisor, permite que ambos sejam beneficiados por meio da troca de conhecimento. O
bolsista adquire através das atividades realizadas em sala juntamente ao supervisor, saberes
que contribua para sua formação inicial. Enquanto que, para o professor-supervisor possibilita
uma oportunidade de inovação de suas práticas com a inserção de novas metodologias
proporcionada pela relação bolsista-professor em sala de aula.
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RESUMO
O espaço urbano envolve dinâmicas que concorrem para a configuração dos objetivos que
integram as ações dos agentes produtores, orientadas para a constituição de formas espaciais
orientadas para o atendimento de anseios que influenciam as práticas do planejamento e
gestão urbanos. Do exposto, objetivou-se com o presente artigo analisar as características do
planejamento e gestão urbanos com ênfase para a abordagem do plano diretor de Teresina
(PI). Os procedimentos metodológicos foram compostos pelo levantamento de referencial
teórico, com ênfase para os planos diretores e análise do plano diretor de Teresina (PI).
Concluiu-se que apontam as contradições na composição dos planos diretores, características
que implicam nas dificuldades para a aplicação e gestão destes.
Palavras-chaves: Espaço urbano. Planos. Teresina (PI)

PLANNING AND MANAGEMENT: (RE) THINKING THE ROLE OF
URBAN PLANS DIRECTORS
ABSTRACT
The urban space involves dynamics that contribute to the setting of objectives that integrate
the actions of producing agents, focusing on the establishment of spatial forms oriented
service longings that influence the urban planning and management practices. From the
above, the aim of the present article analyze the characteristics of urban planning and
management with emphasis on the approach of the master plan of Teresina (PI). The
methodological procedures were composed by lifting theoretical framework, with an
emphasis on master plans and analysis of the master plan of Teresina (PI). It was concluded
that point out the contradictions in the composition of master plans, features that imply the
difficulties for the implementation and management of these.
Keywords: Urban space. Plans. Teresina (PI)

INTRODUÇÃO
A (re)produção do espaço urbano corresponde a um processo que envolve dinâmicas
relacionadas aos objetivos que integram as ações orientadas para a prática do planejamento e
gestão urbanos.
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A abordagem do plano diretor no Brasil, indica um conjunto de contradições na
elaboração e a constante inaplicabilidade desse instrumento, assim como a ineficácia das
práticas orientadas para a gestão.
Nessa perspectiva de debate, sobressai-se a relevância da análise dos planos diretores e
os desdobramentos em escala local. Do exposto, objetivou-se analisar as características do
planejamento e gestão urbanos com ênfase para a abordagem do plano diretor de Teresina
(PI).
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a efetivação da pesquisa foi realizado levantamento de referencial teórico,
fundamentado em autores que versam sobre o planejamento e gestão urbanos, com ênfase
para os planos diretores. Complementando esse processo, foi realizada ainda a análise do
plano diretor de Teresina denominado Agenda 2015.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do espaço urbano demonstra que a dinâmica das relações sócio-espaciais
envolve modificações constantes, resultantes das ações efetivados no âmbito da (re)produção
espacial. Fundamentando as observações, Santos (1988) destaca que o espaço deve ser
apreendido como dinâmico, acarretando modificações que obedecem ao conjunto de anseios
dos agentes que estão intervindo na situação considerada.
Apoiando-se nos debates relacionados ao espaço urbano, é sublinhada a análise da
produção e reprodução das dinâmicas sócio-espaciais. Nessa tarefa, Carlos (2007, p.21)
afirma que a produção está fundamentada “[...] num conjunto de relações, modelos de
comportamento, sistema de valores, formalizando e fixando as relações entre os membros da
sociedade, e, nesse processo, produzindo um espaço em sua dimensão prática. [...]”.
Carlos (2012) defende que o papel da localização deve ser reconhecido de forma
relativizada predominando um enfoque que envolve a apropriação, a produção e a reprodução
dos conteúdos sociais. A autora indica que a configuração desse entendimento, engloba a
passagem da noção de localização para a organização do espaço e de organização à produção.
Analisando a produção do espaço, Corrêa (2012, p. 43) salienta que esse processo é
“[...] consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de interesses,
estratégias e práticas espaciais próprias portadores de contradições e geradores de conflitos
entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade”. Do expresso, destaca-se que na
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discussão da (re)produção do espaço, sobressai-se as contradições no atendimento do papel
dos agentes produtores.
Das observações, identifica-se que pensar em iniciativas para o planejamento de ações,
requer a consideração dessa dinâmica como elemento fundamental, para a obtenção de
propostas que estejam orientadas pelas expectativas construídas diariamente. Cabe, portanto o
conhecimento das peculiaridades das proposições como integrantes dos planos e das ações
que serão desenvolvidas, para que essas atividades estejam associadas efetivamente às
necessidades que se impõem.
PLANEJAMENTO E GESTÃO NO CONTEXTO DA (RE) PRODUÇÃO ESPACIAL
Segundo Souza (2006), o planejamento urbano enuncia uma ação que dispõe sobre o
futuro, tentando prever as características evolutivas de um dado fenômeno ou um conjunto
destes visando, dessa forma conhecer os possíveis desdobramentos de um processo, para
identificar os problemas ou ainda aproveitar os benefícios resultantes dessa evolução.
Segundo o autor, as análises da definição de planejamento, frequentemente estão
vinculadas à ideia de gestão. Essa atividade corresponderia à administração de situações em
determinados contextos, permitindo a tomada de decisões diante dos imprevistos. A gestão
estaria dessa forma relacionada ao curto prazo, referindo-se às ações diárias. Nessa
perspectiva, constitui-se concordância de que o planejamento representa as iniciativas,
orientadas para uma gestão que deve ser realizada futuramente.
Na discussão sobre o planejamento, Souza e Rodrigues (2004) ressaltam que entre os
desafios gerados por essa atividade, está a exigência da efetivação de reflexões e análises,
ligadas às situações que podem ser verificadas atualmente. Essa prática produz subsídios para
o levantamento e compreensão das possibilidades que se configurarão, representando
alterações nas ações de prognóstico.
Dessa forma, Souza (2006) considera o termo “prognóstico” como abrangente em
detrimento ao conceito de “previsão”. O prognóstico envolveria tanto as previsões (que não
seriam adequadas para o emprego junto aos fenômenos sociais); quanto os cenários (relativo a
um prognóstico com maior flexibilidade e adequação aos trabalhos dos cientistas sociais).
Ainda nessa perspectiva Souza e Rodrigues (2004), observam que o planejamento
frequentemente é alvo de críticas relacionadas primordialmente à defesa da impossibilidade
de elaboração de cenários do futuro. Além disso, em muitos exemplos, observa-se a
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predominância da confiança no emprego de técnicas estatísticas e matemáticas, como recursos
que oportunizariam o desenvolvimento de previsões dotadas de exatidão.
Diante desse quadro, Souza e Rodrigues (2004) defendem que o desafio que se impõe
corresponde ao trabalho de realização de prognósticos contemplando os processos que se
desdobram ao longo da história, abordando-a como um processo aberto que, por conseguinte
desperta para múltiplas possibilidades.
As anotações correlatas ao planejamento e gestão, pressupõem discussões que compõem
a dinâmica de relações integrantes desses encaminhamentos, que envolvem as atividades no
urbano. Englobam ainda, agentes que estão relacionados com diferentes intensidades às
expectativas compostas, apresentando características adequadas aos objetivos iniciais como
subsídio para orientação das proposições, cuja efetivação será defendida durante os períodos
preestabelecidos para execução das ações.
ESTATUTO DAS CIDADES E TRAJETÓRIA DOS PLANOS DIRETORES
Na análise da trajetória dos planos diretores no Brasil, verifica-se que modificações
significativas são vivenciadas durante a década de 1980, período no qual inúmeras
reivindicações dos grupos sociais adquirem expressividade, especialmente quando se observa
as lutas ensejadas pela defesa de direitos que convergiriam para a realização de alterações nos
instrumentos integrantes do planejamento e da gestão urbanos.
Dessa forma, ao abordar os processos que compuseram a Constituição Federal, Saule
Júnior e Uzzo (2009, p. 262), salientam a mobilização popular em torno da participação,
consubstanciada pelos mais de 12 milhões de assinaturas, referentes aos encaminhamentos
das emendas populares.
Após a aprovação da Constituinte, foi formado o Fórum Nacional de Reforma Urbana
(FNRU), objetivando à regulamentação do capítulo que tratava da política urbana. Realizando
acompanhamento junto ao Congresso Nacional, durante doze anos, o FNRU atuou exigindo a
consolidação dos objetivos previamente pensados, culminando na promulgação da Lei do
Estatuto das Cidades (SAULE JÚNIOR E UZZO, 2009).
Aprovado em 2001, o Estatuto das Cidades regulamentou os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, impulsionado pela criação do Ministério das Cidades em 2003.
O E. C. é integrado por um agrupamento de apontamentos que versam sobre temas que estão
nas discussões cotidianas da vivência no espaço urbano, e se configuram como anseios dos
diferentes agentes que atuam na (re)produção espacial.
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Na composição dos instrumentos, o E. C. atribui as características do Plano Diretor que
deveria ser aprovado através de Lei para municípios com mais de 20.000 habitantes; àqueles
que compõem regiões metropolitanas; que correspondam à área com interesse turístico; áreas
que recebem influência de empreendimentos que oferecem riscos de impactos ambientais e
municípios com áreas que tem possibilidades de deslizamentos, inundações, dinâmicas
geológicas ou hidrológicas com grandes proporções (BRASIL, 2001a).
A origem do Plano Diretor é apresentada por Mont-Mor (2007), como remontando aos
Estados Unidos no século XX, a partir da configuração dos problemas provocados pela
urbanização acelerada. Nesse momento, constatava-se ainda as atribuições para a atuação
sobre os serviços com características de coletividade. Além disso, destacava-se a expansão
das cidades e as consequências decorrentes das transformações, que passavam a verificar
maior intensidade.
Percebe-se, que desde o início o plano deveria estar orientado para atuar sobre
características compreendidas como problemas, decorrentes do acelerado crescimento urbano,
cujas implicações possuíam extensa abrangência sobre setores que não poderiam ser
entendidos como homogêneos e, portanto possuiriam metas próprias. Esses estavam voltados
fundamentalmente para as necessidades que se constituíam nesses novos espaços, envolvendo
a ideia do aprimoramento da participação.
No âmbito da escala local, Souza e Rodrigues (2004) destacam que o primeiro plano
diretor do Brasil foi representado pelo Plano Agache, elaborado em 1930 para a cidade do Rio
de Janeiro, com determinações que versavam sobre a expansão urbana e o uso do solo.
Trabalhando com o papel desse instrumento no âmbito da Reforma Urbana, Maricato
(2012) observa que o Plano Diretor foi rejeitado pelas entidades que assinaram a Emenda
Popular pela Reforma, na medida em que esses planos no Brasil, possuíam trajetória marcada
pela aprovação dos projetos, propostos pelas elites e expulsão dos pobres de áreas
valorizadas.
A análise da dinâmica organizacional dos planos e suas implicações é complementada,
com as observações de Villaça (2005) ao indicar que desde a implantação da ideia de plano
diretor no país, ainda não foi possível identificar uma cidade ou administração municipal, que
tenha sido minimamente pautada pelo plano cuja abrangência, metas e objetivos
ultrapassassem as proposições que integram o Zoneamento.
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PLANO DIRETOR EM TERESINA: CARACTERÍSTICAS E CONTRADIÇÕES
As atividades dos agentes e processos no espaço urbano ilustram as ações de produção,
que implicam em reflexos no pensamento sobre a cidade. Essa dinâmica na atualidade permite
a identificação das iniciativas, para a busca de promoção de atratividade dos espaços que
compõem o urbano. Destacam-se nesse cenário as iniciativas de elaboração dos planos.
No trabalho com os conflitos desencadeados na Agenda 2015, ganha ênfase o debate
sobre a condução dos processos. Deste modo, ressalta-se que as ações estavam fundamentadas
e orientadas pelas exigências de implantação das diretrizes da Agenda 21, adaptada à
realidade local. Os encaminhamentos deveriam ser predominantemente participativos e
multissetoriais, guiados para a construção de um plano de desenvolvimento sustentável, a
partir dos fundamentados nas agendas resultantes das reuniões na Rio 92 e a Agenda Habitat
II (TERESINA, 2002).
Lima (2012) observa que embora o Plano Diretor fosse obrigatório pelas deliberações
dos novos princípios constitucionais, até então Teresina ainda era ordenada pela Legislação de
1988 que não correspondia às reivindicações decorrentes das transformações resultantes da
expansão urbana. Somente em agosto de 2001 foi iniciada a convocação da sociedade e se
instalou o Congresso da Cidade, para elaboração da Agenda 2015.
Abordando as características da participação popular na elaboração da Agenda 2015,
Campos (2011) destaca o I Congresso da Cidade que foi realizado em 2001 adotando cartas
convite, outdoors, cartazes, mala direta e notas em jornais, como instrumentos para a
convocação da população. O Congresso foi o primeiro Evento ao qual seriam somados dois
Seminários Temáticos e o II Congresso das Cidades, para finalizar o processo. As propostas
foram financiadas com recursos da PMT e da Caixa Econômica Federal (CEF).
A enumeração das metas observou seis dimensões: ambiental; social; econômica;
política; cultural e urbanística. Estas representaram as bases para a escolha dos 17 temas
destacados como relevantes para o “desenvolvimento da cidade”. Essas atividades
oportunizaram a preparação de diagnóstico composto pelas características verificadas em
Teresina, corroborando com a descrição de cenários que partiram da situação presente, para
vislumbrar desdobramentos futuros, no recorte temporal de 13 anos (TERESINA, 2002).
As observações possibilitam a construção de conhecimentos, relacionados aos processos
que compuseram a formação do instrumento em análise. No entanto, quando observados as
propriedades do projeto e do produto final da Agenda 2015, torna-se fundamental que um
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conjunto de observações seja ensejado, para detalhamento das propostas elaboradas ou
àquelas efetivadas, a partir de uma investigação dos conflitos, estratégias e realidades.
Abordando criticamente a participação popular na Agenda 2015, Lima (2012) afirma
que a comunicação das reuniões aconteceu pelas informações na mídia e convites aos setores
populares. Fato observável, por exemplo, nas reportagens que abordavam o processo ao
afirmarem que o mesmo resultou na entrega da Agenda 21 local, entendido como exitoso e
com uma ampla participação representada por um total de 1.000 pessoas.
Somando-se as assertivas, Campos (2011) observa o caráter distinto dos interesses
sociais e políticos que se destacaram durante as reuniões da Agenda 2015, grifando a escolha
dos locais para a realização dos eventos que foram concentrados em hotéis da cidade,
culminando na saída de algumas entidades. Essas construções demonstram entre outros, a
desconsideração das observações de Hissa (1998), ao afirmar que o ato de planejar, pressupõe
a construção de oportunidades para a participação coletiva.
Complementando essa constatação, Façanha (2007a) defende que essa ausência de
participação, auxiliou a construção de um “consenso político e social” quando pensados os
programas e projetos. Nesse contexto, a Agenda 2015 foi uma “carta de intenções” não sendo
contempladas no curso e no documento final, as diretrizes contidas no E.C., representando
dessa forma apenas alguns segmentos sociais que compunham a cidade.
A ausência daquelas entidades, que não verificavam o atendimento de suas proposições
é relacionável as afirmações de Villaça (2005) para quem as classes dominantes sempre
participaram dos planos, cabendo assim reorientações nos rumos seguidos pela participação
popular nos processos de decisão.
Reiterando essas observações, Façanha (2007a) enfatiza que a cidade, foi mostrada
durante os trabalhos do Congresso para elencar as propostas, como uma mercadoria voltada
para a competição com outras cidades. Além disso, o interesse pela venda da cidade a partir
das intervenções atuou, dificultando a participação dos agentes cujos objetivos não
contribuíram para essa ação. Logo, pode-se perceber que todo o processo foi estruturado para
restringir os diálogos, fato observável já no Congresso da Cidade, no qual a sociedade não
opinou ou obteve êxito nas sugestões.
Nessa abordagem, a Agenda 2015 não observou as definições relativas aos
investimentos prioritários e o orçamento participativo, além disso, verificou-se a inexistência
de autoaplicabilidade de instrumentos como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
Considerando a política de habitação, destaca-se a ausência de instrumentos para demarcação
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de áreas com infraestrutura, incluindo áreas centrais para a habitação popular (CARVALHO,
2009).
O plano apresentou a necessidade de expansão dos serviços de saneamento, mas não
definiu os instrumentos que estariam dispostos para esse fim. Foi constatada a falta de metas
concretas, para a formação e execução de políticas para mobilidade de transporte. Ademais, o
plano incorporou de forma breve as questões que envolvem a aglomeração urbana,
representada pela Região Integrada de Desenvolvimento, denotando pouca possibilidade de
integração com os municípios vizinhos (CARVALHO, 2009).
CONCLUSÃO
A avaliação das contradições que integraram as discussões para elaboração do plano,
demonstra a produção de implicações nas características verificadas, para implantação e
gestão dos projetos propostos.
As análises apontam as contradições na composição dos planos diretores, características
que implicam nas dificuldades para a aplicação e gestão destes. Os aspectos negativos que
integraram a elaboração da Agenda 2015, corroboram os fundamentos teóricos e dificultaram
a implementação de ações que contemplariam as demandas de agentes diversificados.
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RESUMO: Atualmente, o ensino de Ciências Naturais baseia-se na transmissão de
conhecimento e aulas expositivas que permitem a memorização, deixando de lado a
possibilidade da construção de um pensamento reflexivo e crítico. As tendências pedagógicas,
a teoria da aprendizagem significativa e o ensino por investigação são teorias eficazes que
devem ser consideradas e praticadas pelo educando, uma vez que criam possibilidade para a
realização de uma prática docente estruturada, significativa esclarecedora e interessante. Para
o discente, possibilita a participação nas investigações científicas e o desenvolvimento de
atitudes críticas que conduz tanto às relações pessoais como outros aspectos culturais e
afetivos. Este trabalho pretende por meio de planos de aulas disponibilizadas no Portal do
Professor analisar a qualificação destes, e ainda, identificar se existe relação com a teoria de
aprendizagem significativa e se seguem as tendências atuais para o ensino do componente
curricular de Ciências. Foram selecionados aleatoriamente três planos de aula referentes ao 3º
e 4º ciclo do Ensino Fundamental, analisamos qualitativamente se os planos permitem a
aprendizagem significativa e se seguem a tendência de um ensino por investigação. Dessa
forma, foi possível concluir que os planos de aulas analisados seguem as orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais e das tendências atuais para o ensino do componente
curricular de ciências, pois suas propostas seguem as tendências de um ensino por
investigação, além de instigar e permitir que o aluno possua uma aprendizagem significativa.
Palavras–chave: aprendizagem significativa, ensino por investigação, tendências pedagógicas

LESSON PLANS FOR SCIENCE EDUCATION: AN ANALYSIS OF
AVAILABLE ACTIVITIES ON DECK THE TEACHER’S PORTAL
ABSTRACT: Currently, the teaching of Natural Sciences is based on the transmission of
knowledge and lectures that allow memorization, leaving aside the possibility of building a
reflective and critical thinking. Pedagogical approaches, the theory of meaningful learning
and teaching by research are effective theories that should be considered and practiced by the
student, since they create the possibility for conducting a structured teaching practice,
significant enlightening and interesting. For the student, enables participation in scientific
research and the development of critical attitudes that leads to both personal relationships and
other cultural and affective aspects. This work aims through lesson plans available on the
Teacher Portal analyze the qualification of these, and also identify whether there is a
relationship with the significant learning theory and follow the current trends for teaching the
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curriculum component of Sciences. We randomly selected three lesson plans for the 3rd and
4th primary education cycle, we analyzed qualitatively if the plans allow for meaningful
learning and following the trend of a school for research. Thus, it was concluded that the
lesson plans analyzed follow the guidelines of the National Curriculum Standards and current
trends for teaching the curriculum component of science, because their proposals follow the
trends of teaching by research, as well as instigating and allow the student has a significant
learning.
KEYWORDS: meaningful learning, teaching for research, educational trends
INTRODUÇÃO
Elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) é um conjunto de documentos referenciais que visa contribuir para a melhoria da
qualidade da educação do Ensino Fundamental e Médio em todo o País, além de orientar
educadores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais concernentes a cada
disciplina, respeitando a concepção pedagógica dos educandos e a pluralidade cultural
brasileira (BRASIL, 1997).
De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional de Ciências Naturais (1997) os
objetivos das Ciências Naturais para o Ensino Fundamental são concebidos para que os
discentes desenvolvam competências permissoras da compreensão do mundo e da atuação
como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e
tecnológica; aprimorem aspectos, tais como, o desenvolvimento da compreensão da natureza
e da relação desta com as atividades humanas; relacionar o conhecimento científico, a
produção da tecnologia e as condições de vida no mundo e em sua evolução histórica;
formular questões e hipóteses, diagnosticar, selecionar e organizar dados e ideias e propor
soluções para problemas a partir de elementos das ciências naturais; compreender a saúde
pessoal, social e ambiental promovidos pela ação de diferentes agentes (BRASIL, 1997).
Dessa forma, é possível que o aluno amplie a participação na sociedade e desenvolva
uma atitude crítica que conduz tanto às relações pessoais como outros aspectos culturais e
afetivos, mostrando mais independência diante dos procedimentos, das formas de trabalho e
das ações que aprenderam; capaz de formalizar o pensamento e a linguagem. Bem como,
valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes; caracterizar as condições
e a diversidade de vida no planeta em diferentes espaços; compreender o corpo humano e sua
saúde como um todo integrado por dimensões biológicas, afetivas e sociais, relacionando a
prevenção de doenças e promoção de saúde das comunidades a políticas públicas adequadas
(BRASIL, 1998).
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Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais tenham proporcionado desde sua
constituição propostas educativas inovadoras, o ensino das Ciências Naturais ainda baseia-se
na simples disseminação de informações através de aulas expositivas que possibilitam apenas
a memorização do alunado, deixando de lado as possibilidades da construção de um
pensamento reflexivo e crítico; como também a constante transcrição em lousa dos conteúdos
contidos nos livros didáticos, os quais apresentam-se de forma bem distinta de nossa realidade
social e cultural (GUERRA, 2010).
Para Guerra (2010) as tendências pedagógicas podem ser alternativas transformadoras
destas circunstâncias, uma vez que, criam possibilidades para a realização de uma prática
educativa fortalecedora, além de um ensino docente estruturado, significante, esclarecedor e
prazeroso no processo de construção do conhecimento ativo associado as circunstâncias
sociais e culturais locais. Sendo assim, o conhecimento dessas tendências e perspectivas de
ensino é essencial para a realização de uma prática docente estruturada, significativa,
esclarecedora e interessante para os educandos, visto que possibilitam ao educador um
aprofundamento maior sobre os pressupostos e variáveis no processo de ensino-aprendizagem
que abrem possibilidades de direcionamento do seu trabalho a partir de convicções pessoais,
profissionais, políticos e sociais.
No ensino de Ciências, as tendências pedagógicas apontam para a valorização da
vivência dos estudantes como critério para escolha de temas de trabalho e o desenvolvimento
de atividades, bem como o potencial em se desenvolver a interdisciplinaridade. Desde a
década de 1980, o ensino das Ciências Naturais vem sofrendo importantes mudanças, e
passou a incorporar elementos da teoria da aprendizagem significativa, a qual Moreira (2011),
de acordo com as definições de Ausubel, interpreta como um processo de novas informações
relacionadas de maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do estudante. Em
outras palavras, a construção de um novo conhecimento ocorre a partir dos conhecimentos
prévios que o estudante já detém.
Outra tendência para o ensino de Ciências é o Ensino por Investigação que oportuniza o
aluno a participar das investigações cientificas semelhantes as pesquisas realizadas nos
laboratórios, objetivando o pensar, debater, justificar ideias e aplicação dos conhecimentos na
resolução de situações problematizadas na sala de aula que devem estar fundamentadas na
ação do aluno. Estas atividades não devem estar restritas apenas a manuseios e observações,
elas devem contemplar a reflexão, a discussão, as explicações, os relatos; caracterizando,
desta forma, uma investigação científica (CARVALHO, 2004).
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Em uma colaboração entre o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e
Municipais de educação foi criado o Portal do Professor, um espaço virtual em que os
docentes podem trocar experiências e ideias, compartilhar conteúdo e atividades, fomentar à
produção individual e coletiva de metodologias e materiais, acesso a informações específicas
da área, entre outras atividades (BIELSCHOWSKY & PRATA, 2010).
Visto que a aula pode propiciar infinitas possibilidades interativas que enriquecem os
processos que tangem a ensino-aprendizagem na relação entre a docência e os alunos, este
trabalho pretende por meio de planos de aulas disponibilizadas no Portal do Professor analisar
a qualificação destes, e ainda, identificar se existe relação com a teoria de aprendizagem
significativa e se seguem as tendências atuais para o ensino do componente curricular de
Ciências. Deste modo, verificamos se o uso dessa ferramenta é de eficácia para uma aula onde
busca a aprendizagem significativa do alunado.
MATERIAL E MÉTODOS
Selecionamos aleatoriamente três planos de aula referentes ao 3º e 4º ciclo do Ensino
Fundamental disponíveis na plataforma Portal do Professor. A partir de um embasamento
teórico prévio de autores, tais como, Bielschowsky & Prata (2010), Parâmetro Curricular
Nacional de Ciências Naturais (1997), Ausubel et. al. (1980) e Furman (2009) analisamos
qualitativamente se os planos permitem a aprendizagem significativa e se seguem a tendência
de um ensino por investigação. Verificamos se os planos de aula possuem o potencial de
desenvolver habilidades e mudanças de atitudes de acordo com os conteúdos de ensinoaprendizagem nas seguintes particularidades: primeiramente identificamos e justificamos se o
conteúdo dos planos de aula selecionados baseiam-se ou não no princípio da aprendizagem
significativa e se seguem a tendência do ensino por investigação; sucessivamente contatamos
se os objetivos do plano de aula almejam atingir o que é esperado de um aluno do Ensino
Fundamental; e por fim averiguamos se os planos de aula foram contemplados com os três
conteúdos de ensino-aprendizagem segundo Zabala (2015).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levando em consideração que a aprendizagem significativa parte de um pressuposto no
qual o aluno deve ser oportunizado a aprimorar seus conhecimentos prévios e incorporá-los
aos novos saberes, podemos considerar o resultado do estudo satisfatório. As aulas possuem a
inserção de novos conceitos e informações, nos quais estão diretamente relacionados a vida
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cotidiana dos aprendizes, que vão desde a qualidade de vida humana até os problemas
emergentes da natureza, construindo ativamente significados, facilitando a contextualização, a
compreensão e o aprendizado de processos e fenômenos naturais que antes não tinham tanta
importância, assim como propõe o Parâmetro Curricular Nacional de Ciências Naturais
(BRASIL, 1997).
Outro ponto positivo, são as diferentes estratégias propostas para a execução das aulas,
que incluem atividades de leitura, pesquisa, experimentação e observação, atividades grupais,
discussão e debates de temáticas, exposição de ideias, reflexão sobre determinados problemas
e elaboração de hipóteses explicativas, validando-as e criando maneiras de testá-las, além de
outras tarefas contribuintes para a etapa preparatória do Ensino Fundamental, cujo objetivo
restringe-se exatamente ao domínio da leitura, escrita e do cálculo, compreensão do mundo e
dos fenômenos naturais (BRASIL, 1997). Dessa forma, todos os conteúdos de ensinoaprendizagem foram contemplados nos planos. De acordo com as ideias de Coll e Valls
(2000), treinar habilidades para aprendizagem de conteúdos procedimentais permite aos
estudantes saber realizar o maior número de atividades possíveis ao longo do processo de
formação escolar, enquanto para Furman (2009) propor atividades de investigação científica
permite aos alunos fundamentarem as bases do pensamento científico, permitindo o
aprendizado de conceitos e procedimentos das ciências.
CONCLUSÕES
Foi possível concluir que os planos de aulas analisados seguem as orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais e das tendências atuais para o ensino do componente
curricular de ciências, pois suas propostas seguem as tendências de um ensino por
investigação, além de instigar e permitir que o aluno possua uma aprendizagem significativa.
Outro destaque positivo é o uso da ferramenta Portal do Professor como um recurso aliado
que possa ser explorado na prática exercida dentro do âmbito escolar, que auxiliem o docente
na execução de uma aula que busque desenvolver o ensino por investigação e a aprendizagem
significativa do aluno, visto que estas são tendências eficazes que devem ser consideradas e
praticadas pelo educando, uma vez que levam em consideração todo o contexto social,
histórico, emocional, cultural e econômico do aluno.
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RESUMO: O presente trabalho é resultado de reflexões realizadas na disciplina de
Laboratório de prática de ensino de Geografia, do curso de licenciatura em Geografia do
IFPE. A partir das discussões realizadas em sala, realizamos o levantamento da bibliografia
que tratasse da questão acerca da divisão didática que ocorre entre a Geografia Humana e a
Geografia Física, como isso se estabeleceu como dogma na sala de aula e os seus
desdobramentos na qualidade do ensino de Geografia na educação básica. Para dialogar com a
literatura já existente acerca do tema aplicamos questionários com alunos do 9º ano do ensino
fundamental, afim de discutir a temática com uma pequena amostra da realidade. Os
questionários foram aplicados numa escola pública da rede estadual de ensino, por
considerarmos a escola pública como um campo de pesquisa mais heterogêneo e com um
leque mais amplo de realidades. Tomamos aqui a educação como ação humana carregada de
intencionalidades, onde os fenômenos não ocorrem de maneira espontânea, por isso buscamos
construir o texto de forma crítica, afim de levantar questionamentos acerca da temática e
incentivar o debate.
Palavras–chave: didática, ensino, professor

BY A NEW PARADIGM: A PROPOSAL FOR DISCUSSION ABOUT
THE DIVISION OF THE CONTENTS OF SCHOOL GEOGRAPHY
ABSTRACT: This work is the result of reflections made in the discipline of geography
teaching practice Laboratory of the degree course in OPSI geography. From the discussions in
the classroom, we carried out the survey of the literature that dealt with the question about the
didactic division that takes place between the Human Geography and Physical Geography, as
it has established itself as dogma in the classroom and its consequences on the quality of
education Geography in basic education. To dialogue with the literature already exists on the
subject apply questionnaires with students from 9th grade of elementary school in order to
discuss the subject with a small sample of reality. The questionnaires were applied in a public
school in the state education network, consider the public school as a more heterogeneous
field of research and a wider range of situations. We here education as human action loaded
with intentionality, where the phenomena do not occur spontaneously, so we seek to build the
text critically, in order to raise questions about the theme and encourage debate.
KEYWORDS: didacticism, teaching, teacher
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INTRODUÇÃO
Mesmo nos dias atuais em sala de aula, no que diz respeito as práticas cotidianas no
ensino básico e o que se discute nos cursos superiores de licenciaturas, nos deparamos ainda
com a separação da geografia física e humana, mas até que ponto isso pode ser prejudicial ao
aprendizado do aluno e as práticas pedagógicas do professor? Será que o conhecimento
geográfico se dá de forma repartida? São essas questões que permeiam o cotidiano, muitas
vezes sem serem percebidas por grande parte da comunidade acadêmica e escolar.
Muitas vezes por puro comodismo de separar e mecanizar e aplicar como se fosse
uma regra bem definida. Os livros didáticos contribuem para esta pratica em sala de aula, é
visível a separação da geografia de aspectos físicos e humanos. Geralmente aplica-se primeiro
a geografia física nos mais variados aspectos e capítulos seguintes, aplica-se a geografia
humana. Digamos que o professor aplique os assuntos da geografia humana em uma região no
qual trabalhou os aspectos físicos, caso o professor não relembre aos alunos as condições de
vida da população ali existente de acordo com os fatores físicos, o conhecimento por parte do
aluno, ficara repartido. Discutir a ciência geográfica não é tarefa fácil. A divisão disciplinar é
histórica, desde o momento que se tentou compreender diversas situações no espaço
geográfico.
Compreender e modelar as relações ecológicas, biogeográficas, hidro climáticas e
geomorfológicas por meio da observação e compreensão da natureza e seus processos
formadores. De outro lado, evoluía uma geografia voltada para a compreensão das formas e
processos da sociedade, pautada nas Ciências Humanas, como por exemplo, a economia, a
sociologia, a antropologia, dentre outras. A divisão de conteúdos encontrada na Geografia
escolar tem início no campo acadêmico, onde desde a definição do campo de estudo as
escolas geográficas assumiram abordagens diferentes sobre o objeto de estudo da Geografia.
Outro fato que deve ser posto em questão é a respeito do método de ensino e aprendizagem
utilizado até os dias atuais, nas mais diversas universidades. Para o estudo da ciência
geográfica, a mesma foi subdividida em diversas disciplinas, de forma a se obter um maior
aprofundamento em cada uma das mesmas, e logo após, a junção no final do curso, daí o
licenciado teoricamente estará munido e apto a exercer a pratica docente nas escolas.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado como componente da disciplina de pratica de laboratório e
ensino, no curso de licenciatura em Geografia. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica
acerca de autores que discutissem a temática proposta para o presente trabalho. Inicialmente
foi realizada a pesquisa bibliográfica existente em relação a temática do ensino de Geografia e
as divisões pedagógicas em sala de aula, para pautar as discussões acerca do problema
levantado. Com base nas discussões realizadas foi elaborado um questionário contendo 5
perguntas objetivas e fechadas, de forma a levantar algumas informações que subsidiassem a
construção do texto. Os questionários foram aplicados numa escola da rede estadual de ensino
com estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Nossa escolha se deu em função do 9º ano
ser o ano de transição entre o ensino fundamental e o médio, onde objetivamos obter um
panorama da visão dos estudantes em relação ao tratamento didático dado a disciplina de
Geografia, obviamente levanto em consideração as dimensões restritas da nossa pesquisa,
tendo consciência que qualquer dado gerado aqui é apenas um pequeno recorte que nos ajuda
a compreender a realidade mais geral.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde que a Geografia se consolidou como ciência a dicotomia entre a parte humana e a
parte física se fez presente. Em maior ou menor grau as principais escolas geográficas
incorporaram essa dicotomia, sendo elas a escola francesa, alemã, inglesa e estadunidense.
Nascida dessa discussão cientifica, a Geografia escolar também vai incorporar essa pratica de
fatiamento do conhecimento geográfico, sendo um paradigma a ser superado na atualidade.
Como professores de Geografia nosso papel na superação desses paradigmas é fundamental,
visto que temos que preparar nossos estudantes para a complexidade dos fatos no mundo real,
onde os processos não se dão de forma fragmentada e sim de maneira integrada.
Desenvolvemos nossa análise baseada numa pesquisa qualitativa, pois consideramos o
instrumento mais adequado para lidar com nosso objeto de estudo. Coletamos os dados numa
Escola de ensino fundamental II com turmas do 8° e 9° ano da rede estadual de ensino, Escola
Estadual Engenheiro Lauro Diniz. Este primeiro dado será confrontado nos próximos dados
da pesquisa, partimos da indagação da observação dos estudantes em relação a geografia
entanto inicialmente nos deparamos com esse dado da importância que eles relegam a tal
disciplina.
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Figura 1. Porcentagem de estudantes que identificam a divisão entre Geografia humana e Geografia
física, IFPE, 2016.

A primeira foi pergunta foi a seguinte: Nas aulas de Geografia é perceptível a divisão
entre a Geografia física e humana? 62% responderam que sim e 38% responderam que não.
Com esses dados podemos observar que os alunos percebem que a disciplina se apresenta
dividida, apesar de ainda não terem consciência sobre as implicações dessa divisão didática os
estudantes já percebem que ela existe. Quando passamos para a análise do próximo dado, que
vai demonstrar o interesse em relação a Geografia física e a Geografia humana. Seguem os
dados: Você se interessa por Geografia física ou humana? 25% se interessam por ambas, 55%
física, 20% humana. Aqui percebemos como a maioria dos estudantes preferem os conteúdos
físicos, que são facilmente identificados como conteúdos geográficos e considerados mais
relevantes. A educação básica está acostumada com um predomínio dos conteúdos físicos e
descritivos e isso se reflete no interesse dos estudantes, que se apresenta muito baixo em
relação aos conteúdos da chamada Geografia Humana. Seguindo com os dados, a seguir
podemos observar a seguinte questão: No seu entendimento a Geografia é uma ciência física
ou humana. 62% ambas, 28% física e 10% humana.
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Figura 2. Classificação da Geografia como ciência, IFPE, 2016.

Este dado é muito importante na compreensão da problemática tratada no texto, aqui
podemos observar que a maioria dos estudantes considera a Geografia como uma disciplina
que é física e humana, dado que claramente se choca com a figura 1. Observamos com essas
duas figuras a naturalização da divisão didática da Geografia, pois ao mesmo tempo que os
estudantes visualizam a disciplina repartida em sala de aula eles também tem a percepção de
unidade entre os aspectos humanos e físicos.
Como você vê o livro didático? Cansativo 20%, atende as expectativas 61%, Não
contribui sem o auxílio do professor 19%. Você consegue estabelecer relações entre os
conteúdos de Geografia Física e os de Geografia Humana? Sim 70% Não 30%. Também
particularmente na disciplina de Geografia. Podemos levantar algumas teorias a respeito
disso, como por exemplo se ter professores não formados em Geografia influenciasse os
estudantes a não se interessar pela disciplina, pois a maioria dos estudantes pesquisados não
achavam a Geografia uma disciplina difícil e não tinham dificuldades em acompanhar a
matéria, no entanto não consideravam a disciplina uma matéria interessante.
Realizar uma reflexão sobre o espaço pressupõe discutir seus aspectos físicos e
humanos, a relação que se estabelece entre eles e a relação dos homens com os outros
homens, no entanto algumas vertentes da Geografia afirmam a vocação “físico-descritiva”
dessa ciência, posicionamento com o qual não comungamos. Seguindo essa linha de
pensamento, CARVALHO, M. B. pontua que,
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“Essa opção ‘Avestruz’, via de regra adotamos nós – professores de
Geografia. Deixamos o curso anormal e irregular das coisas correr. Adotamos
uma bibliografia básica, que pode ser do Brasil ou do Japão, ou até de todos
os países do globo, não importa, a ladainha é sempre a mesma: o quadro
físico, o quadro humano, o quadro econômico. Pode mudar o país, a região,
pode até ser o mundo inteiro que essa receitinha didática (lembra aquele
antigo drops Dulcora: embrulhadinho, quadradinho...) da geografia não falha.
O argumento da separação é sempre o mesmo: o tratamento didático (o
estudante é um burro, o professor um incapaz).” (CARVALHO, M. B.,
OLIVEIRA, A. U. 2010, p.82).

Podemos observar que este não é um fenômeno isolado como bem aborda o autor,
visto que já é uma didática consolidada no ensino da Geografia escolar a nível mundial. Esta
abordagem prejudica a sistematização dos conceitos geográficos por parte dos estudantes que
sempre tem que ver todo o conteúdo do início ao fim, sob óticas diferentes.
O conteúdo capturado pela ótica descritiva, funciona como uma fotografia do espaço,
onde apenas fazemos recortes a serem contemplados sem, contudo, questionar os seus
arranjos, relegando este questionamento a outras áreas de conhecimento. Argumentos a favor
dessa didática fragmentada afirmam que “na realidade tudo é integrado – a natureza, o homem
e a economia. No entanto, para efeito de facilidade de compreensão, separamos os três ramos
na sala de aula”. (CARVALHO, M. B). O que ocorre na pratica, todavia é que todas essas
dimensões de analise estão integradas, causando dificuldade e estranhamento por parte dos
estudantes que foram ensinados a não saber relacionar os aspectos físicos e humanos e a
aceitar a realidade como está posta.
A educação como qualquer atividade humana é carregada de intencionalidades, não
podemos esperar que os modelos propagados sejam obras do mero acaso e sim resultados de
intencionalidades e de interesses do grande capital por trás desta concepção de educação. A
grande sacada na estruturação do capitalismo foi a separação entre os meios de produção da
riqueza e os trabalhadores, ou seja, uma separação entre os meios físicos e os meios humanos,
processo reproduzido na dicotomia da ciência geográfica. O professor em sua atividade
docente encontra dificuldades para trabalhar sob uma nova perspectiva, visto que os livros
didáticos se encontram na maioria dos casos de forma fragmentada. No ensino médio em
particular, a organização dos conteúdos nos livros didáticos é facilmente perceptível, onde os
conteúdos físicos se concentram no livro destinado a primeiro ano, os conteúdos humanos se
concentram no livro destinado ao segundo ano e os conteúdos econômicos se encontram no
livro destinado ao terceiro ano.
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CONCLUSÕES
O ensino não está apartado da realidade social, sendo parte constituinte da reprodução
da sociedade e processo fundamental no processo de humanização do ser humano, trazendo
consigo as contradições da sociedade ao qual está inserido. Superar a fragmentação do ensino
da Geografia escolar, pressupõe superar uma visão de mundo fragmentada criada pelo
capitalismo e passar a trabalhar de maneira integrada. Cabe aos educadores tentar superar as
fragmentações do campo cientifico que prejudicam a compressão por parte dos estudantes do
conteúdo específico de cada disciplina.
A geografia ainda carrega um caráter muito descritivo, escondendo muitas vezes a
realidade que realmente deve ser mostrada em sala de aula de modo a verdadeira
compreensão por parte dos alunos. A geografia que foi moldada com base na memorização,
principalmente no que diz respeito a geografia física, ainda pode ser encontrada em sala de
aula pela compreensão do aluno e o que ele traz para dentro da escola. A prática docente
também deriva desta compreensão que prejudica o aprendizado da disciplina. Muitos alunos
classificam como uma matéria desinteressante que necessita de memória para acumular
nomes de rios, países, decorar mapas e memorizações a respeito do relevo. A memorização
faz parte do processo do aprendizado, no entanto não deve ser o único meio de trabalhar o
conteúdo, sendo importante a memorização que faça uma relação compreensiva de todos os
fatores que permeiam os assuntos que são abordados, memorização que se relaciona com o
aprendizado e não apenas com descrições de paisagem ou aspectos humanos. Saber tomar
uma informação e relacionar os elementos envolvidos, é de fato a verdadeira função da
geografia que ajuda de fato a compreender a realidade. A nós não cabe apontar soluções nem
formulas prontas para o enfrentamento do problema, sendo mais importante levantar a
questão para debate entre os especialistas da área os professores da educação básica, como
também os próprios estudantes que são os principais impactados pelas metodologias de
ensino.
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RESUMO: No caso da área das Ciências, ao se analisar o desempenho dos alunos, retomam-

se as discussões sobre a falta de experimentação, o ensino livresco e a ausência do
estabelecimento de relação com o cotidiano nas situações de ensino-aprendizagem,
comprometendo o interesse e compreensão dos alunos em sala. Nesse contexto, este trabalho
objetivou elaborar e aplicar atividades práticas na disciplina Ciências em sala de aula do
Ensino Fundamental II assim como disponibilizar uma cartilha ilustrativa trazendo a
descrição do planejamento dessas aulas aos professores das escolas participantes. Dessa
forma, buscou-se em sites, livros e materiais especializados exemplos de práticas fáceis e
rápidas de serem realizadas, selecionando-se e adaptando-se as seguintes: caça-palavras e
construção de móbile do sistema solar; confecção de modelo didático para evidenciar as
camadas da Terra; elaboração de cartões ilustrativos com personagens de desenhos infantis
sobre porífero e cnidário; e, utilização do dominó didático com a temática molusco. Durante
a aplicação dessas aulas práticas pôde-se perceber o interesse e engajamento dos alunos
durante toda a atividade. No pensamento criativo a motivação funciona como uma fonte para
a criação, sendo esse processo uma busca de ordenações e significados a partir do próprio
cotidiano do indivíduo. A relação professor-aluno deve ter como característica básica a coparticipação, em um processo de valorização das concepções trazidas pelos alunos. O papel
do professor como agente das mudanças pedagógicas é de vital importância e precisa ser
considerado ao se pensar em propostas lúdicas para a área de Ciências.
Palavras–chave: aprendizagem, ensino, ludicidade.

PLAYFUL PRACTICE FOR SCIENCE EDUCATION IN ELEMENTARY
SCHOOL
ABSTRACT: If the area of Sciences, to analyze the performance of students, resume up
discussions about the lack of experimentation, the bookish education and the lack of respect
of establishment with daily life in the teaching-learning situations, compromising the interest
and understanding of the students in the classroom. In this context, this study aimed to
develop and implement practical activities in science discipline in Secondary School
classroom as well as provide an illustrative booklet bringing the description of the planning of
these classes to the teachers of the participating schools. Thus, we sought on websites, books
and materials specialized examples of practices easy and quick to be made by selecting up and
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adapting the following: word searches and building mobile of the solar system; preparation of
teaching model to show the layers of the earth; development of flash cards with characters
from children's drawings on porífero and cnidarian; and use of didactic dominoes with the
theme mollusk. During the implementation of these practical lessons could be seen the
interest and engagement of the students throughout the activity. In creative thinking
motivation acts as a source to create, and this process a quest of sorts and meanings from the
individual's own daily life. The teacher-student relationship should have as a basic feature of
co-participation in a process of appreciation of the concepts brought by the students. The
teacher's role as an agent of educational change is vitally important and must be considered
when thinking of fun ideas for the area of Sciences.
KEYWORDS: learning, teaching, playfulness.
INTRODUÇÃO
Uma característica marcante dos dias atuais é a velocidade com que as informações
circulam. As crianças hoje, desde muito pequenas, tem contato com uma diversidade de
equipamentos tecnológicos que as intrigam e aguçam sua curiosidade. Além de toda essa
tecnologia, vários fenômenos naturais e atividades desenvolvidas no dia a dia também
despertam muito o interesse das mesmas (OLIVEIRA, 2001).
No pensamento criativo, a motivação funciona como uma fonte para a criação, sendo
uma busca de ordenações e significados a partir do próprio cotidiano do indivíduo. Não é
apenas o "gostar" que impulsiona o ato criativo, mas a necessidade de se expressar "no" e
"para" o mundo físico e social que nos rodeia e no qual se insere pelas ações criativas
(METTRAU, 2000). Ainda segundo o mesmo autor, os processos de criações ocorrem tanto
no âmbito da intuição quanto no âmbito racional e, portanto, criar é dar forma a algo novo em
qualquer campo da atividade, fenômeno tão presente no ensino das Ciências.
A relação professor-aluno deve ter como característica básica a coparticipação, em um
processo de valorização das concepções trazidas pelos alunos. O papel do professor não é o de
transmitir ou impor informações e soluções prontas. Para tanto, é importante o aluno sentir
que a expressão de seus sentimentos, interesses e ideias estão sendo aceitas, que muito do que
é expressado por ele será levado em consideração no contexto escolar. As diferenças
individuais não devem ser vistas como obstáculos, mas como recursos para uma interação rica
e autêntica (SILVA et al., 2007).
Segundo Romera (2007), ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da
aprendizagem, o professor utiliza intencionalmente um conjunto de ações e procedimentos
que é chamado de método. Este é responsável pela transparência e objetividade da relação
ensino-aprendizagem sendo o caminho a ser trilhado pelo professor desde o planejamento até
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a avaliação do aluno e pode ser entendido como um conjunto de etapas que serão vencidas, de
forma sistematizada, na busca pelo conhecimento.
Nesse contexto, se insere o lúdico que segundo Ramos (2000), entende-se como um
fazer humano mais amplo, que se relaciona não apenas a presença de brincadeiras ou jogos,
mas também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação, que se refere a um prazer
de celebração em função do envolvimento genuíno com a atividade, a sensação de plenitude
que acompanha as coisas significativas e verdadeiras.
O ensino de Ciências no Brasil vem sendo, nesta última década, motivo de novas
discussões e reflexões na comunidade científica e no contexto do sistema educacional. No
caso da área das Ciências, ao se analisar o desempenho dos alunos, retomam-se as discussões
sobre a falta de experimentação e o ensino livresco, a ausência do estabelecimento de relação
com o cotidiano nas situações de ensino-aprendizagem, a grade curricular muitas vezes
constituindo uma “camisa-de-força” para o desenvolvimento do trabalho criativo do
professor.
Este trabalho se propõe abordar algumas dessas questões, fazendo um recorte que
inclui as relações entre o lúdico e o ensino-aprendizagem das Ciências, a partir do
levantamento de informações e numa perspectiva em que as concepções prévias de conceitos
científicos sejam compreendidas como ponto de partida e parte ativa de um processo para a
construção de novos conhecimentos.
O que se observa é que vários autores têm refletido em suas pesquisas sobre o papel da
atividade lúdica no processo de aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental e,
propondo alternativas metodológicas para a melhoria da qualidade desse ensino (BORGES,
2004; INSAUSTI e MERINO, 2000; SÉRE, 2002; SILVA e ZANON, 2000). Nesse contexto,
este trabalho objetivou elaborar e aplicar atividades práticas na disciplina Ciências em sala de
aula do Ensino Fundamental II, assim como disponibilizar uma Cartilha ilustrativa trazendo a
descrição do planejamento dessas aulas aos professores das escolas.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho é resultado de uma das ações realizadas pelo Laboratório de Ensino de
Ciências e Biologia – LECBIO (IFMA – Campus Monte Castelo, São Luís – MA).
Inicialmente foram feitas visitas às duas escolas públicas de Ensino Fundamental, parceiras ao
LECBIO para apresentar os objetivos da pesquisa e para em sua culminância entregar a
Cartilha de Ciências aos professores.
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Foi feito um levantamento dos conteúdos abordados na disciplina Ciências no Ensino
Fundamental II, prevendo como esses conteúdos seriam trabalhados de forma lúdica dentro da
sala de aula. A partir daí, buscou-se em sites, livros e materiais especializados, sugestões de
atividades práticas tanto experimentações quanto a construção de modelos didáticos. Após
este levantamento inicial, fez-se uma triagem para aqueles exemplos de atividades que
utilizam recursos didáticos fáceis e rápidos de serem construídos a fim de estimular o
professor a utilizar em suas aulas.
Em seguida, todas as atividades planejadas foram aplicadas em salas de aula com os
alunos das duas escolas públicas. No total de 10 turmas com 370 alunos envolvidos.
Posteriormente, deu-se início a elaboração da Cartilha de Ciências. Com o material
pronto, fez-se a impressão e como culminância do trabalho levou-se nas escolas e entregou-se
para os professores da disciplina.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Propõem-se neste trabalho a elaboração de quatro atividades lúdicas para se trabalhar
Ciências em sala de aula. Introduzir métodos didáticos de caráter lúdicos, no ensino, que
valorizem as vivências prévias dos educandos, tornam o processo de ensino e aprendizagem
mais eficiente, pois além de colocar as crianças em contato com conhecimentos novos,
oferecem uma aplicabilidade aos conteúdos estudados em sala, ou seja, o conhecimento é
contextualizado, facilitando sua apreensão (MARTIN-BARÓ, 1992; SILVA & LEITE, 2009).
Com o 6º ano foi trabalho o conteúdo Sistema Solar através de modelo didático
(Figura 1) previamente confeccionado contendo os planetas e o sol o que possibilitou aos
alunos a visualização de sua disposição na via láctea. Após o uso durante a aula em sala,
utilizou-se para a sistematização do conteúdo uma atividade de caça-palavras (Figura 1) que
foi entregue a cada aluno.
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Figura 1: Modelo didático e caça-palavras sobre o conteúdo Sistema Solar utilizado nas aulas
com os alunos das escolas.
Esse tema sempre desperta a curiosidade dos seres humanos ao longo da história,
sendo objeto de pesquisas e alvo de constantes debates entre a comunidade científica.
Portanto, sua abordagem em sala de aula é essencial, proporcionando o conhecimento da
dinâmica e organização do Sistema Solar.
Para esta série também foi trabalhado o conteúdo a camada da Terra, a partir de
modelo didático feito na bola de isopor (Figura 2). Percebeu-se o envolvimento dos alunos
pela possibilidade de manusear os modelos elaborados, favorecendo uma aprendizagem
significativa.

Figura 2: Modelo didático evidenciando as camadas da Terra.
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Para o 7º ano foi abordado o tema Poríferos e Cnidários dentro do conteúdo Reino
Animal, utilizando-se para isso cartões ilustrativos com personagens de desenhos infantis
familiares aos alunos (Figura 3). Com esse material em mãos foi possível sondar o
conhecimento prévio do aluno acerca do assunto, tornando este momento mais curioso e
interessante, estimulando a aprendizagem.

Figura 3: Cartões ilustrativos com personagens infantis sobre o conteúdo Porífero e Cnidário.
É comum práticas docentes que não privilegiam o conhecimento prévio dos alunos, ou
seja, não reconhece que suas experiências sejam válidas para a construção de uma
aprendizagem significativa, sobretudo no processo de ensino e aprendizagem baseado em
práticas docentes tradicionais (HUIZINGA, 2012). Situação que não se fez presente na
pesquisa e, como exemplo, nesta atividade por trazer elementos culturais tão próprios aos
alunos (Bob esponja e Nemo), instigando sua curiosidade ao tema.
Outra atividade realizada foi a utilização de dominó didático (Figura 4). Este recurso é
mencionado em vários sites como possibilidade lúdica para o ensino, no entanto foi adaptado
para o tema Molusco neste trabalho, como forma de sistematizar o conhecimento em sala.
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Figura 4: Dominó didático adaptado para o tema Molusco.
Após a execução das aulas dos quatro conteúdos trabalhados na pesquisa, utilizando-se
de recursos lúdicos, entregou-se a Cartilha nas duas escolas para os professores e Ciências.
Esse material discriminou todo o planejamento e o detalhamento dos materiais usados para a
confecção dos modelos didáticos.
Uma característica marcante dos dias atuais é a velocidade com que as informações
circulam. As crianças hoje, desde muito pequenas, tem contato com uma diversidade de
equipamentos tecnológicos que as intrigam e aguçam sua curiosidade (COELHO, 2002). E,
por serem crianças, o mundo imaginário, se faz presente e é necessário que no pensamento
criativo, a motivação funcione como uma fonte para a criação, sendo esse processo uma busca
de ordenações e significados a partir do próprio cotidiano do indivíduo, procedimento muito
importante para o ensino de ciências (METTRAU, 2000; SILVA et al., 2007).
Para sanar essa realidade é necessário que o professor se desprenda de aulas
tradicionais, monótonas e expositivas e sem atividades práticas de ciências (BRASIL, 1998).
O conhecimento científico é aplicado nas escolas de forma separada da parte prática e essa
problemática se dá devido à ausência de laboratórios nas escolas, carência de professores
licenciados na área, falta de materiais para serem utilizados nessas aulas práticas, acarretando
dessa forma o desinteresse dos alunos (CALDEIRA, 2005).
Vários autores reforçam a necessidade de atividades práticas/experimentais para o
ensino de ciências, que envolvam o aluno na sua execução tornando-o ator principal no
processo ensino aprendizagem (ANTONES, 2003; BULGRAERN, 2010; TEIXEIRA, 2003;
SILVA et al., 2007). No entanto, ao procurarmos bibliografias publicadas que tragam um
acervo de exemplos práticas de ministrar os conteúdos da disciplina Ciências, dificilmente se
encontra.
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Antunes (2003) em seu livro sobre a criatividade na sala de aula, nos fala sobre a
necessidade de uma prática docente criativa e inovadora a fim de atrair e prender a atenção do
aluno em sala de aula. Atrelado a isso e a realidade das escolas públicas em nosso país e em
nosso estado, que frequentemente apresenta ausência de laboratórios, propõem-se neste
trabalho exemplos de atividades que utilizam a própria sala de aula como palco para a
realização dessas propostas práticas no ensino de Ciências.
CONCLUSÕES
As Metodologias Didáticas influenciam diretamente todo o processo de ensino
aprendizagem. Assim o sucesso desta, busca-se desenvolver a curiosidade e o interesse dos
alunos, o que se percebeu em todas as atividades desenvolvidas em sala de aula na pesquisa.
As escolas públicas, em sua maioria, apresentam uma carência estrutural muito
grande, inclusive falta de laboratórios de Ciências assim como falta de materiais apropriados
para desenvolvimentos de atividades práticas. Logo, aulas lúdicas sem utilização de
laboratórios de Ciências vêm sendo a melhor forma de transformar tal realidade, mas é um
grande desafio nas escolas.
A busca de novas estratégias didáticas podem colaborar para que o estudadante
descubra um mundo novo, valorizando o ambiente que o cerca e primando por uma educação
efetiva. As atividades lúdicas têm valor educativo não apenas porque utilizam e incorporam
os

conhecimentos

prévios, mas

também porque

permitem sua

generalização e

conscientização, através da manipulação de objetos, exercitando algo palpável que o instiga a
sair do imaginário (teórico) e associar tal conhecimento cientifico ao seu cotidiano.
Finalmente, a educação é a base do desenvolvimento de qualquer indivíduo, tendo
grande influência na formação do caráter de cada pessoa, colaborando para construção de
identidades, sendo uma ferramenta capaz de tornar um cidadão consciente diante da
sociedade. Sendo assim, a metodologia de ensino deve ser aplicada de forma dinâmica,
atendendo a realidade de cada escola.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA UTILIZANDO A TECNOLOGIA: UM
ESTUDO DE CASO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE TEXTO, NO
CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS PROF. PAULO MELO, COM
ALUNOS DA 1ª ETAPA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),
ENSINO MÉDIO
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RESUMO: A presente pesquisa constituiu-se de um estudo de caso, sobre a aplicação de uma
prática pedagógica, utilizando o Linux educacional, objetivou observar e avaliar o nível da
predisposição, aceitação e assimilação dos alunos da primeira etapa da Educação de Jovens e
Adultos, do Centro de Estudos Supletivos Paulo Melo, diante do uso da edição de texto no
Writer (editor de texto do Linux). Baseou-se em pesquisa de caráter bibliográfico e de campo,
com o método quantitativo e qualitativo e o enfoque analítico descritivo. Concluiu-se a partir
de experiência obtidas através de aplicações de oficinas de configuração de texto, que a
maioria dos sujeitos da pesquisa possui interesses ávidos pelas práticas pedagógicas,
envolvendo recursos tecnológicos, bem como, habilidades para compreender as oficinas,
devido suas relações com as novas tecnologias as quais permitem o acesso ao conhecimento.
Atestou-se ainda que a aprendizagem significativa, que é a ligação coerente entre os conceitos
aprendidos, dos sujeitos pesquisados em relação aos que possuem cursos de informática e
familiarizados com o Writer é de trinta e três por cento, sendo que isso foi preponderante na
taxa de dificuldade que foi de quarenta por cento na hora da execução das tarefas propostas.
Palavras-Chave: Aceitação, Assimilação, Conhecimento, Linux, writer

PEDAGOGICAL PRACTICE USING TECHNOLOGY: A CASE STUDY
ON SETTING UP TEXT, IN THE CENTER OF STUDIES ADDITIONAL
PROF. PAULO MELO, WITH STUDENTS OF THE 1ST STEP,
EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS (EJA), MIDDLE SCHOOL
ABSTRACT: This research consisted of a case study on the implementation of a pedagogical
practice, using the educational Linux, aimed to observe and evaluate the susceptibility level,
acceptance and assimilation of the students of the first stage of the Youth and Adult
Education, Studies center Supplemental Paulo Melo, on the use of text editing in Writer
(Linux text editor). It was based on bibliographical and field research, with qualitative and
quantitative method and descriptive analytical approach. It was concluded from experience
obtained through text configuration workshops applications, most of the research subjects
have avid interest by the pedagogical practices involving technological resources, as well as
skills to understand the workshops because of their relations with the new technologies which
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allow access to knowledge. is attested even that meaningful learning, which is a coherent link
between the concepts learned of the subjects studied in relation to those with computer
courses and familiar with the Writer is thirty-three percent, and it was predominant in the rate
difficulty was that forty percent at the time of implementation of the proposed tasks.
KEYWORDS: Acceptance, assimilation, knowledge, Linux, writer
INTRODUÇÃO
O presente trabalho, abordou o uso de recursos tecnológicos aplicados à educação,
tomando como referência a década de 70 na qual o Brasil iniciou seus primeiros passos para
informatizar a sociedade, e que a informática na Educação brasileira surge da influência de
outras culturas, em especial a norte americana.
Sendo a informática um recurso pedagógico importante, as escolas precisam utilizar o
computador e suas ferramentas como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem.
Foi fascinante o avanço tecnológico nas últimas décadas, portanto, estimular os
estudantes a se apropriarem das ferramentas oferecidas pela tecnologia para fins educacionais
é a única maneira de torná-los competentes para a vida na sociedade atual. Nesse sentido,
Kenski aponta que,
As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos
ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se
esteja em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao
novo. Não existe mais a possibilidade de considerar-se alguém
totalmente formado, independentemente do grau de escolarização
alcançado. (KENSKI, 1998, p. 60).
Diante do avanço tecnológico e da importância da escola como instituição formadora
dos cidadãos, a tecnologia não pode ficar ausente do processo ensino aprendizagem. Deve,
então, assumir o compromisso ético de proporcionar aos alunos o uso adequado dessas
ferramentas, dando, assim, subsídios para que sejam capazes de filtrar as informações
disponíveis, produzir conteúdo e conseguir articulá-los de forma reflexiva.
O uso dos recursos tecnológicos na prática educacional dos alunos como instrumento
didáticos-pedagógicos é, sem dúvida, uma realidade que a instituição escolar deve considerar
de suma importância, para tanto é preciso instruir os educandos quanto ao manuseio das
novas tecnologias como mediadores na construção do conhecimento.
Este trabalho vislumbrou discorrer sobre a utilização da informática na educação, daí
surgiu o tema em estudo. Buscou-se implementar o uso da tecnologia, através de oficinas com
estudantes da 1ª Etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio, visando uma
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interação entre os educandos e a produção de textos no Writer, para que os mesmos venham
posteriormente utilizá-lo na elaboração de materiais para confecção de trabalhos escolares.
Sendo que por meio das oficinas, objetivou-se observar e avaliar o nível da
predisposição, aceitação e assimilação dos sujeitos pesquisados, e a partir da análise dos
interesses destes diante das oficinas laboradas e das respostas ao questionário proposto,
extraiu-se o material consubstancial para a postulação do resultado e conclusão.
Nesse contexto, vale ressaltar ainda que a modalidade de ensino cursada pelos
discentes, possui particularidade especiais relativo ao público alvo, uma vez que os estudantes
que cursam à Educação de Jovens e Adultos (EJA), são indivíduos que não conseguiram
completar o Ensino Médio antes dos 18 anos, geralmente por questões socioeconômicas.
Diante disso, portanto a importância da modalidade de ensino a qual os sujeitos cursam,
e o retardo educacional dos mesmos, bem como, os fatores socioeconômicos que produziram
esse atraso educacional, como fator considerado preponderante e fundamental para o
resultado da pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho de pesquisa se constituiu, por um estudo bibliográfico, ou seja, a revisão de
postulados teóricos sobre o tema focalizado e de campo, realização de oficinas e aplicação de
questionários aos educandos com intuito de construir material para a análise e constatação de
resultados com método qualitativo, com enfoque analítico descritivo que segundo
Goldenberge,
[...] não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com
o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma
organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais tem sua
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.
(GOLDENBERGE 1997, p.32, Apud GERHARDT; SILVEIRA.
2005, p.32):
Neste método de pesquisa, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados
são básicas no processo. A pesquisa qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, tal pesquisa é descritiva.
Além do método qualitativo, a pesquisa também fará uso do método quantitativo, que
Conforme Prodanov e Freitas:
Pesquisa quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o
que significa traduzir em números opiniões e informações para
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classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas
estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão,
coeficiente de correlação, análise de regressão etc.). (PRODANOV E
FREITAS 2013, p. 69):
A partir do conceito de Prodanov e Freitas (2013), infere-se que no método quantitativo
existe a ação do pesquisador em transformar os dados pesquisados em números e estatísticas
para posteriormente analisá-los e assim correlaciona-los ao resultado final.
No processo de coleta de dados, foram utilizados livros Que serviram de fonte para a
revisão bibliográfica e formulários elaborados os quais foram aplicados aos alunos para
extração de conceitos, afirmações e considerações sobre o tema. As ferramentas tecnológicas
utilizadas foram o data show, computadores e o editor Writer (editor de texto do Linux).

Figura 1 Fonte: Dados da pesquisa.
Os registros que compõem os dados da pesquisa de campo, foram gerados no centro de
Estudo Supletivos Paulo Melo, instituição de Ensino Médio modalidade na Educação de
Jovens e Adultos (EJA), no Município de Macapá-AP, nos meses de abril e maio de 2016.
A autorização para publicar os dados da pesquisa, fundamenta-se legalmente pela
assinatura dos sujeitos pesquisados ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (de
acordo com as Normas da Resolução nº196, do Conselho Nacional de Saúde de 10 de outubro
de 1996).
Os sujeitos informantes da pesquisa foram 22 discentes de ambos os sexos com idade
média de 23 anos, que através da observação da aplicação e interesse dos mesmo em relação
às atividades aplicadas, extraiu-se os dados qualitativos. Os dados quantitativos que geraram

Artigos

Ciências Humanas

14587

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

gráficos estatísticos, foram obtidos através da análise de respostas dadas pelos sujeitos no
formulário, parte do material utilizado na pesquisa.
No primeiro momento, buscou-se conhecer a estrutura da referida instituição, de ensino
que serviu como lócus da pesquisa, bem como o funcionamento do LIED, o corpo
pedagógico, o corpo docente e os discentes objetos da pesquisa.
No segundo momento, aplicou-se o desenvolvimento das atividades propostas na
pesquisa envolvendo os alunos. A aplicação das atividades aos alunos, seguiu os passos
abaixo relacionados:
1- Trabalhou-se com a criação de diretórios nomeando-os, e subdiretório colocando
neste o título do trabalho;
2- Laborou a criação e formatação de textos no Linux educacional, inserindo capitular,
tabela e imagem, configurando tipos, tamanhos e cores das fonte;
3- Arquitetou criar um jornal escolar no editor do Linux educacional (Writer),
formatando as páginas a serem inseridas no texto do jornal, criando títulos das matérias,
configurando a fonte, inserindo as notícias e imagens nas colunas;
4- Aplicou-se um questionário aos alunos, com o objetivo de obtenção de dados para
fundamentar os resultados da pesquisa.
Foi utilizado o Laboratório de Informática Educacional (LIED) da instituição, sendo o
mesmo composto de 38 computadores, lousa digital e acesso à internet, as instruções deramse através de slides expositivos e materiais digitais tais como textos e panfletos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do ponto de vista qualitativo, ressalta-se que os sujeitos pesquisados demostram-se
desejosos pelo uso da tecnologia na educação e por aprender editar texto no Witter, uma vez
que os mesmo comentaram durante as oficinas que este tipo de atividade é importante na
aprendizagem e gostariam de participar de outras atividades envolvendo o Linux educacional.
Outro fator a ressaltar, é que os sujeitos se mantiveram atentos durante as atividades e
no final da última oficina, perguntaram se seriam ministradas outras posteriormente,
demostrando que gostaram da experiência vivenciada.
Nesse sentido, teóricos da educação afirmam que o interesse pelo que se estuda é
essencial para a aprendizagem do conteúdo, infere-se daí que um aluno que demonstra um
interesse por determinado tema tenha predisposição em aprendê-lo.
Para Souza e Souza:
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O uso da tecnologia como recurso disponível para atender ao aluno
que tem necessidade de aprender, utilizando formas que modifiquem e
transformem o aprendizado é uma das formas de diminuir essa
dificuldade que os alunos têm em aprender na sala de aula. Aprender
algo novo requer interesse, dedicação e principalmente motivação que
consiste na utilização dos recursos disponíveis e a participação de
todos os envolvidos. (SOUZA e SOUZA 2010, p.128)
Ainda nesse enfoque Cunha afirma que:
A sala de aula ao revestir-se da sua humanidade, com laços de
compreensão e entendimento, com atividades dinâmicas e desejaste,
com participação ativa do aluno e nutrida de interesse, poderá tornar a
aprendizagem surpreendente. (CUNHA 2008, p.85)
Os teóricos supra citados mencionam o interesse como um fator primordial na
assimilação do conhecimento e fundamental no processo de ensino e aprendizagem, sendo
que foi observado durante as atividades com os educandos pesquisados, uma demonstração de
profundo interesse dos tais pelas oficinas e pelo tema gerador da pesquisa.
As figuras abaixo demonstram quantitativamente os resultados da pesquisa, sendo que
tais gráficos foram obtidos através dos questionários respondidos pelos sujeitos pesquisados.

Figura 2. Primeira pergunta do questionário. IFAP, 2016.
A figura 2, relacionado à primeira pergunta do questionário, mostra o percentual de
alunos que tiveram dificuldades durante a realização das atividades realizadas, sendo 40% o
número de estudantes com dificuldades para desenvolver as atividades das oficinas,
creditando isso ao fato de muitos destes alunos não conhecerem o Writer e o Linux
educacional, portanto, faz-se necessário o ensino da tecnologia dentro do ambiente escolar
familiarizando os educandos com os recursos tecnológicos para fins de didáticos.
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Deve-se levar em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos educadores na
proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas
condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser
revelador e o discente precisa estar disposto a relacioná-lo de maneira consistente e não
arbitrária.

Figura 3. Segunda pergunta do questionário. IFAP, 2016.
A figura 3, referente à segunda pergunta do questionário, retrata os discente que tiveram
contatos anteriores com o editor de texto Writer, demostrando que 50% já havia utilizado o
editor para realização de tarefas educacionais, sendo fator contribuinte para a diminuição do
percentual das dificuldades durantes as atividades propostas.
Conforme informaram os sujeitos da pesquisa, a maioria já teve contatos com outros
editores de textos, acredita-se que este conhecimento prévio facilitou a realização das tarefas
no Writer, isso remete a teoria da aprendizagem significativa da qual se infere que os
indivíduos durante o processo de ensino e aprendizagem associam conceitos anteriores para
facilitar assimilação de novos conceitos.
Nesse caso, os discentes pesquisados relacionaram os softwares de edição de texto que
já tiveram contatos, utilizando esse conhecimento para facilitar o manuseio das ferramentas e
aplicações do writer, tendo como consequências a facilitação e assimilação na aprendizagem
nas oficinas propostas na pesquisa.
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Figura 4. Terceira pergunta do questionário. IFAP, 2016.
A figura 4, associado à terceira pergunta do questionário, aborda o grau de interesse dos
alunos pelo Linux educacional, 68 % responderam que acreditam ser importante o uso do
referido programa como Ferramenta de apoio à prática pedagógica, os mesmo disseram ter
interesse em se aprofundar no conhecimento das ferramentas e funcionalidades do software.
Vale destacar que O Linux Educacional:
é um projeto do Governo Federal que busca o melhor aproveitamento
dos ambientes de informática nas escolas. Com a utilização do
software livre, o LE potencializa o uso das tecnologias educacionais,
garantindo melhoria de ensino, inserção tecnológica e,
consequentemente,
social.
(Disponível
em:
<http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/>. Acesso em: 21 05.mai 2016.)

Figura 5. Quarta pergunta do questionário. IFAP, 2016.
E por último a figura 6, que retrata a quarta pergunta do questionário destaca aqueles
que fizeram ou não cursos relacionados a informática, sendo que apenas 32% responderam
que sim, no entanto, o percentual restante demostraram apenas possuírem conhecimentos
básicos relativos ao uso da informática.
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CONCLUSÕES
O trabalho teve como objetivo investigar o interesse de alunos do Ensino Médio,
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como avaliar as dificuldades
apresentadas durante a execução de oficinas utilizando o editor Writer do Linux educacionais,
levando em consideração a aprendizagem significativa dos sujeitos pesquisados.
Comprovou-se a partir da prática pedagógica utilizando a tecnologia, através das
oficinas de configuração de textos, que a maioria dos sujeitos da pesquisa possuem interesses
ávidos pelas práticas pedagógicas, envolvendo recursos tecnológicos, bem como, habilidades
para compreender as oficinas, devido suas relações com as novas tecnologias que segundo a
permitem o acesso ao conhecimento.
Assim, Pode-se constatar que se a instituição escolar na qual se gerou os dados deste
trabalho, atentar-se para a aprendizagem significativa dos discentes pesquisados, relacionada
as tecnologias educacionais e aplicá-las nas práticas pedagógicas, trará significativos êxitos na
aprendizagem dos mesmos.
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PRÁTICAS CULTURAIS ALTERNATIVAS EM LAGARTO (2006-2015)
CARVALHO, Anselmo Ferreira Machado1, ROQUE, Sofia Dias de Almeida.2
1
Professor do Instituto Federal de Sergipe-IFS, Mestre em História UEFS, Doutorando em História UFBA. Pibic
Jr./Propex IFS, machado30anselmo@gmail.com
2
Discente do Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto,Bolsista Pibic Jr./Propex IFS.
namelessofia@gmail.com

RESUMO: Este artigo investiga o surgimento e formação de uma cena cultural alternativa no

município de Lagarto, Sergipe. Analisa a atuação e produção dos sujeitos culturais,
procurando interpretar o conceito de cultura alternativa sob a perspectiva destes artistas e se
os mesmos se identificam como alternativos e/ou contraculturais. Contextualizar a cena
alternativa lagartense e problematizar a natureza das práticas alternativas é um objetivo
fundamental, sob a luz da Nova História Cultural, cuja dimensão perpassa pela interconexão
com o domínio da história local, assim como, do trato metodológico da história dos conceitos
e da história oral.
Palavras–chave: Cultura alternativa, História, Lagarto
CULTURAL PRACTICES ON ALTERNATIVES LIZARD (2006-2015)
ABSTRACT: This paper investigates the emergence and formation of an alternative cultural
scene in the city of Lagarto , Sergipe . Analyzes the performance and production of cultural
subjects , seeking to interpret the concept of alternative culture from the perspective of these
artists and whether they identify themselves as alternative and / or countercultural .
Contextualize lagartense alternative scene and question the nature of alternative practices is a
fundamental objective under the light of the New Cultural History, the size of which runs
through the interconnection with the field of local history as well as the methodological
treatment of the history of concepts and history oral.
KEYWORDS: alternative culture , history , Lizard
INTRODUÇÃO
Lagarto está localizada a 78 km da capital Aracaju, na região Centro-Sul de Sergipe e
conta com pouco mais de 100 mil habitantes. Celeiro de grandes nomes a nível nacional como
o notável membro da Academia Brasileira de Letras, Sílvio Romero, um dos maiores ícones
da cultura lagartense. Mesmo não produzindo diretamente sobre Lagarto nos traz pistas sobre
as práticas culturais do lugar, principalmente as populares: “No Lagarto, cidade da província
de Sergipe, foi que melhor as estudamos. Os brinquedos mais comuns são: O Bumba meu boi,
os marujos, o Cego, etc”.( ROMERO, 1954). Como vimos, a diversidade já se apresentava na
fala de Silvio Romero, que representava uma cultura mais institucionalizada, marcada na
contemporaneidade pela existência da Academia Lagartense de Letras (ALL), cuja existência
é recente na cidade, mas que ganhou notória expressão em suas ações, sobretudo na
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publicação de obras.130 Todavia, uma cultura mais “alternativa” passa a germinar em solo
lagartense, principalmente, marcada pela presença da juventude local. O caráter
“alternativo/contracultural” aparece como um conceito a ser investigado a partir do contexto
de produção destes novos sujeitos culturais, suas práticas e suas relações com o poder público,
outros segmentos sociais e a sociedade civil como um todo.
De um modo geral, “a cultura alternativa também pode ser considerada como um meio
encontrado por poetas, artistas, músicos, jornalistas (entre outros), para veicular suas
produções na sociedade usando meios não convencionais pra um padrão pré – definido de
cultura”. (MOREIRA, 1986, P.29). O mundo ocidental, a partir da segunda metade do século
XX, passava por um processo de mudanças socioculturais significativas. Contestava-se um
modelo de sociedade burguesa pautados em comportamentos pré-estabelecidos. Surgiam
então os movimentos chamados de contracultura:
As idéias da contracultura surgem nos Estados Unidos, mas não se restringem ao
universo norte-americano. O movimento configura-se como uma força
marcadamente conflitante com o status quo e inconformado com a
institucionalização da vida. Considerada como uma “invasão bárbara” avança contra
os valores que sustentam a sociedade mundializada pós-Segunda Guerra,
notadamente aquela que vive a política da segurança, consequência da Guerra Fria.
Ao extrapolar as fronteiras do sítio onde brota transcultura-se, contaminando setores
da juventude. ( LEÃO, 2009, p.33)

Estes

movimentos

materializavam-se

nos

diversos

setores

da

sociedade,

principalmente nas atividades artísticas, no teatro, na música, no cinema e na imprensa. De
um modo geral, podemos dizer que os jovens foram os protagonistas do movimento
alternativo/contracultural onde quer que ele tenha se estabelecido. No Brasil e em Sergipe não
foi diferente. Os sujeitos alternativos surgiram como uma possibilidade de contestação e
como resposta ao status quo vigente. Para Lagarto, além da percepção deste movimento,
sobretudo na contemporaneidade, é importante identificar quem é o público consumidor desta
cultura e como recebe e se identifica. Para tanto, utilizaremos a noção de apropriação da Nova
História Cultural.

131

No contexto lagartense, a noção de apropriação deve ser entendida a

130

BARROSO, Rusel ET AL (Org.) Ecos de Lagarto e de sua gente:a partir das histórias do saudoso Joaquim
Prata e dos demais membros do sodalício lagartense. ALL, Paripiranga: Faculdades AGES, 2015.
131
Para o historiador Roger Chartier, expoente desta nova História cultural a noção de apropriação é
reformulada e afasta-se do significado que Foucault lhe deu como uma noção de discurso construído em
determinado momento e que se estabelece conformando sujeitos e mecanismos de dominação e; também do
sentido que lhe deu a hermenêutica quando a coloca como o momento em que um texto ou narrativa é
aplicada a um sujeito, e este, por meio da interpretação, transforma a compreensão que tem de si e do mundo,
transformando também sua experiência fenomenológica tida como universalAo estudar as formas de leitura e
a circulação dos textos no Antigo Regime, Chartier explicita o seu conceito de apropriação como visando a uma
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partir das representações que os artistas fazem de si e que os múltiplos segmentos sociais
fazem dos artistas locais “alternativos” e dos seus conteúdos. Quem são estes artistas, como se
auto-identificam (num mundo marcado por identidades fragmentadas) (HALL, 1999) e como
são vistos? Esta é nossa problemática principal, mas que não exclui de modo algum as
tradições

do

lugar,

marcadamente

fundado

em

tradições

memorialísticas

do

passado.(CARVALHO, 2015)
Do ponto de vista da historiografia, nossa temporalidade se remete ao estudo da
história do presente, que se apresenta não somente como desafio, mas, sobretudo, como
abordagem crítica do problema, ao pensar metodologicamente os sujeitos em suas
experiências históricas como em qualquer outra época, ou seja, estudar o presente é também
dar satisfação às demandas sociais e o “impacto de geração” (CHAVEAU E TETART,1999)
O conhecimento histórico passou por intensas modificações ao longo do século XX. Três
elementos foram fundamentais na visão de Barros, a saber: a crise de um único paradigma, a
especialização cada vez maior do conhecimento e a interdisciplinaridade. Estes fatores juntos
levam o historiador a pensar na interconexão dos domínios com as abordagens históricas e
dentro das dimensões maiores que compõem uma realidade mais ampla e complexa.
(BARROS, 2010) Desta forma, nos arriscamos a pensar nosso objeto dentro da dimensão da
Nova História Cultural ao investigar as formas como uma sociedade é levada a se pensar e
refletir-se, sobretudo a partir de suas práticas culturais e representações; dos domínios da
História Local e Regional; e das abordagens da História Oral e História dos Conceitos.
(KOSELLECK, 1992) Logo, estudar as práticas culturais lagartenses significa inseri-las no
âmbito local. Para NEVES,
A história regional e local consiste numa proposta de estudo de atividades de
determinado grupo social historicamente constituído, conectado numa base
territorial com vínculos de afinidades, como manifestações culturais, organização
comunitária, práticas econômicas, identificando-se suas interações internas e
articulações exteriores e mantendo-se a perspectiva de totalidade histórica.”
(NEVES, 2002, p.45)

Consoante Barros (BARROS, Idem.) “toda história é local” e ela se reafirma dando
conta do que as dimensões sistêmicas não dão e, concomitantemente, visibilizando viveres e

história social dos usos e das interpretações, relacionados às suas determinações e que se referem às práticas
especificas que os constroem (CHARTIER, 1995) Interessava entender como os textos chegavam aos leitores, os
modos distintos como estes se apropriavam dos mesmos e os sentidos que lhes davam, bem como as formas
materiais dos impressos e as maneiras através das quais deveriam ser lidos.. (CHARTIER, 2002)
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práticas de determinados locais contribuindo, assim, para reforçar as identidades locais e dar
luz a novos aspectos, como é o caso das práticas culturais lagartenses.
MATERIAL E MÉTODOS
Nos últimos dez anos pôde-se observar um esforço por parte da juventude lagartense para a
criação de uma cena cultural alternativa. Surgiram movimentos como: “Junta Tudo”132,
“Gente, bares e poesia”133, “Sarau da Caixa D’água”134 e som “Som na Praça”135. O músico
Afonso Augusto, já veterano na atuação dessa cena cultural alternativa e idealizador de
eventos importantes que dão visibilidade aos sujeitos culturais de Lagarto como o Sarau da
Caixa

D'água

e

o

Som

na

Praça,

conta

um

pouco

da

gestação

da

cena

alternativo/contracultural lagartense atual e também nos relata que já houveram, no início da
década de 1990, eventos que procuravam unir a juventude que já produzia de forma
alternativa.136 As fontes orais são nosso instrumento metodológico. No conteúdo das
entrevistas podemos perceber como estes artistas se identificam e qual conceito de
alternativo/contracultural operam. Kosseleck ao problematizar a história dos conceitos afirma
primeiramente que os conceitos precisam ser passíveis de serem historicizados.
(KOSELLECK, 1992) De início, estamos no caminho certo, haja vista, o conceito de
alternativo/contracultural se insere nesta perspectiva. Este mesmo autor, também alerta para
pensar os conceitos dentro dos contextos de sua atuação. Eis o nosso cenário de investigação:
a cidade de Lagarto. No entanto, precisamos voltar a um problema de ordem teórica: a cultura
alternativa/contracultura se aplica à realidade contemporânea cada vez mais marcada pelas
investidas do mercado e da indústria cultural?Vamos ao conceito novamente:

132

Movimento predecessor do Sarau da Caixa D’água que reunia artistas populares em Lagarto.
Movimento realizado no espaço de diversão e ludicidade homônimo do movimento.
134
Movimento surgido em 2013, realizado pelo artista Affonso Augusto e outros lagartenses, nos últimos
sábados de cada mês na praça da Caixa D’água, região central de Lagarto . Reúne artistas de diversos gêneros
musicais, modalidades artísticas e público variado de gênero, classe e cor.
135
Movimento surgido em 2015 realizado pelo artista Affonso Augusto, aos domingos na praça Philomeno Hora.
Reúne artistas de diversos gêneros musicais e público variado de gênero, classe e cor.
136
Acontece em Lagarto desde 2006, um evento chamado “Ajunta Tudo” onde eu organizei, juntamente com
Paulinho da Lacertae, um evento que reunia músicos, poetas, atores, artistas plásticos, desenhistas enfim...
Pessoas que se reuniam numa praça, na praça principal da cidade, a Praça da Matriz, e ficavam lá conversando
sobre arte, ficavam às vezes tocando, às vezes recitando, às vezes encenando até. (…), esse nome “Ajunta Tudo”
é um nome que já foi usado no passado em 92/93 por outra galera que também agitou a cidade naquela década,
no início daquela década, e esse nome foi copiado em 2006 por uma nova galera, com uma nova roupagem, em
outro contexto. (...) Depois de 2006, seguiu-se o Ajunta Tudo acontecendo em espaços como bibliotecas, como
secretarias, o auditório da secretaria de educação, como bares e em 2012 fizemos o primeiro “Gente, bares e
poesia” que tinha a mesma proposta que o Ajunta Tudo. (…) o Sarau da Caixa D’água é a síntese do Ajunta
Tudo e o “Gente,Bares e Poesia” e inspirado no Sarau Debaixo que aconteceu em Aracaju. (...)DEPOENTE 09.
Afonso Augusto. Entrevista concedida à pesquisadora Sofia Roque. Lagarto, 23/02/2016
133

Artigos

Ciências Humanas

14597

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Pode-se entender contracultura, a palavra, de duas maneiras: a) como um fenômeno
histórico concreto e particular, cuja origem pode ser localizada nos anos 60; e b)
como uma postura, ou até uma posição, em face da cultura convencional, de crítica
radical. No primeiro sentido, a contracultura não é, só foi; no segundo, foi, é e
certamente será. (PEREIRA, 1983, p.14)

Alguns autores, no entanto, acreditam que praticamente não tem sentido falar em
contracultura e/ou cultura alternativa hoje em dia.
Porém, pode-se admitir que sempre teremos transtornos e mudanças quando as bases
de um determinado espaço social e cultural for abalado pela introdução de
inovadoras propostas de valores, de comportamentos, baseados em idéias que
desestruturam as verdades tradicionalmente aceitas pela sociedade (...) .... Aquela
experiência hoje clássica, de contracultura plantou uma nova idéia de família, de
casamento, das relações sexuais. Por outro lado, trouxe uma nova atitude ecológica,
o autoconhecimento do próprio corpo e um novo conceito de misticisno. Idéias que
eram muito avançadas para o seu tempo. Essas posturas se refletem nos novos
movimentos que caracterizam o final do século e esta primeira década do novo
milênio. (MARKMAN, 2007)

Partimos de uma perspectiva que assimila duas questões aqui apresentadas, a
continuidade das práticas alternativas culturais e sua revalorização de conteúdos enquanto
demandas contemporâneas. No Sarau da Caixa D’água, por exemplo, é um espaço aberto
onde manifestações para além da arte se colocam como temas de afirmação das mulheres,
contra a homofobia, pela criação livre, e pela defesa do meio ambiente, dentre outros
aspectos:
Porque todo músico tem um tempo de apresentação e não dá pra chegar lá e
censurar. Até porque o Sarau não é lugar de censura, até mesmo quem acaba
censurando é o próprio público. Como bandas de rap que já se apresentaram lá e
várias pessoas chegaram pra gente com “Ah! Eu não gostei de rap no sarau” “Ah,
não sei o quê!” e a gente não vai fazer nada porque é cultura, porque é rap é cultura
também. Agora claro que o Sarau ele tem uma proposta: mostrar. É tanto que a
gente tava com uma campanha que a gente pedia pro publico levar cartazes sobre
cidadania, violência contra mulher e até mesmo do machismo e feminismo, enfim…
e se isso algum dia acontecer a gente vai deixar eles tocarem só que depois claro que
a gente vai falar. A gente não vai agredir ou depreciar.137

Outro aspecto presente no contexto lagartense, são as formas e meios não
convencionais de divulgação da arte através de fanzines, por exemplo, onde se tem um caráter
não mercadológico e onde se externaliza através da liberdade autoral questões
contemporâneas como a presença da informática e da internet na vida das pessoas. Alef Souza
assim demonstra em seu fanzine: “Loading...Desculpe! Ocorreu um erro! Aguarde um
momento.Enquanto isso leia mais poesia”; “Poema para o facebook: A África agradece seus
améns”; Virtual: “ Já lutei contra Aliens corri sobre o inferno, matei vários deuses, participei
137

DEPOENTE 02. Thalia Leal. Entrevista concedida ao pesquisador Anselmo Machado. Lagarto, 09/10/2015.
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de filmes pornô, discuti sobre o espaço, salvei o mundo, curti a vida loucamente, vi de tudo na
vida, conversei com o diabo e deixei meu amém”. ( SOUZA, s/d). Mas afinal, como se vêem
esses artistas? Quais identidades alternativas/contraculturais aparecem em seus discursos?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como podemos perceber, o conceito alternativo/contracultural passa pela autonomia do fazer
cultural. A independência de produzir e veicular sua arte sem a necessidade de recorrer ao
poder público ou mesmo privado,
Acho que pelo “faça você mesmo” o “faça você mesmo” é a maior representação de
algo contracultural atual, então se valendo do contexto histórico mais
contemporâneo de fato. É isso. É você conseguir seus próprios shows,
equipamentos. É você fazer acontecer independente do apoio público ou privado.138

Perguntados sobre os espaços de atuação, boa parte dos entrevistados credita às ruas
um espaço natural da contracultura lagartense, “uma poesia sem paredes, sem algemas, uma
arte livre, sem instituto, que não é de engravatado, sem muros, onde a oralidade é
fundamental, feita pra rua”139 como afirma Jaflety Pedro, poeta lagartense. Da mesma forma
Pedro Cazoy, artista de teatro argumenta :
A praça é nossa, "é nóis" na rua e ninguém desata! É... a gente não tem espaço e a
gente ocupa as praças, ocupa a porta dos bares... a gente tá atuando nesses locais de
acesso para o público mesmo, qualquer pessoa que esteja interessada em assistir, vai
assistir, vai ouvir a música, vai ouvir a poesia, vai assistir o teatro. Se você estiver
interessado, você vai lá e você vai assistir, só precisa do seu interesse, só do seu
interesse.140

Muito embora a rua seja espaço natural, os artistas se queixam bastante sobre a
ausência do poder público na consolidação de políticas culturais, principalmente no custeio e
disponibilidade de espaços físicos para as práticas culturais:
Eu acho que como é cultura, cultura abrange tudo, então cultura não é apenas o que
eu gosto, é algo muito maior que aquilo que tenha que dá nomes e aqui há uma
carência enorme, há falta de recursos e se não fizermos isso, não rola, não acontece e
quando acontece não é aqui, é em Aracaju ou em outras cidades. Então isso dado
pelo porte que ele tem, Lagarto é uma pedra a ser lapidada e o porte que essa cidade
tem é tudo muito pouco, e quanto mais eventos, quanto mais a gente abraçar essa
138

DEPOENTE 03. Ítalo Duarte. Entrevista concedida ao pesquisador Anselmo Machado. Lagarto, 11/11/2015.
Ao fazer a crítica aos espaços convencionais de divulgação os artistas lagartenses difundem suas obras a partir
da internet, redes sociais e das apresentações ao vivo. “O principal meio de divulgação é a internet quando a
comercialização é apenas por meio de shows é como se fazia acho que 70 anos atrás. A gente não vende disco,
a gente não depende da venda de disco, da venda de nossa música, a nossa música é só tocada ao vivo, mas a
divulgação é pela internet. Basicamente pela internet”.
139
DEPOENTE 06. Jafletly Pedro. Entrevista concedida ao pesquisador Anselmo Machado. Lagarto, 08/12/2015.
140
DEPOENTE 07. Pedro Cazoy. Entrevista concedida à pesquisadora Sofia Roque. Lagarto, 12/12/2015.
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causa acho que… mais vai aparecer artistas, vai aparecer poetas, músicos, enfim.
Porque o fato de não haver esses eventos, não haver esse apoio, essa porta aberta faz
com que muitos fiquem reclusos, tipo: “eu não tenho onde mostrar eu não tenho a
quem mostrar, então vou ver outra coisa que me dê dinheiro e que me satisfaça de
alguma forma.” Isso é muito chato.141

Daí também a emergência deste movimento como uma resposta a essa ausência. Desse
ângulo, também é possível observar que esse movimento cultural, que traz eventos como o
“Sarau da Caixa D’água” ou mesmo o “Gente, Bares e Poesia”, vem para suprir essa
necessidade por espaço e visibilidade desses artistas que produzem de forma independente em
Lagarto. Em entrevista, Afonso Augusto afirma que idealizou o projeto do Som na Praça
(Evento recente na cidade, que traz músicos locais para tocar todos os domingos), para
atender a grande demanda de músicos que desejavam expor seu trabalho no Sarau da Caixa
D’água:
O som na praça surgiu com uma necessidade de atender a demanda de artistas
musicais que queriam se apresentar no sarau, aí para a gente não estender a
programação musical do sarau, eu criei o Som na Praça. Para que fosse mais uma
proposta para atender essa demanda porque eram muitos, filas e mais filas de gente
querendo tocar no sarau e o sarau é só uma vez por mês, não dá para atender a todo
mundo com certa emergência e o Som na Praça veio para atender essa demanda de
músicos.142

Logo, o município possui uma grande quantidade de artistas (tanto na música, quanto
no teatro, dança...) que vêem nesses espaços considerados “alternativos”, uma chance de
expor suas produções e algo necessário para fomentar a cultura lagartense. A imprensa local
tem divulgado, mesmo que timidamente, um pouco da atuação dos artistas alternativos
lagartenses.
Nenhuma imprensa seja ela escrita, falada, virtual ela tem a intenção, ela abre
espaço pra noticiar nossa arte. A única que noticia é a que eu trabalho, porque eu
trabalho, porque se eu não trabalhasse não noticiava. Porque eu sou do meio e acabo
aproveitando o veículo justamente pra divulgar, mesmo assim não é o forte do
veículo. O Portal Lagartense é um site de notícia. Já fui chamado pra uma rádio
comunitária, pra um programa que eu não sei se ainda tá tendo, não vi mais
repercussão que também era na rádio comunitária, mas muito pouco! Digamos que
5% de todo o fluxo de informação que existe da imprensa, as outras áreas sem ser a
comunitária é aí que não entra mesmo, aí que não tem espaço mesmo.143

Entretanto, uma rápida pesquisa no portal largatense.com.br e outras mídias
lagartenses encontramos quase duas dezenas de matérias sobre a cultura lagartense, os
artistas, os eventos etc. Fato que nos enceja em quase uma década de história, justamente a
baliza temporal deste trabalho. As produções teatrais foram vizibilizadas, o poeta Ivilmar
141

DEPOENTE 02. Thalia Leal. Entrevista concedida ao pesquisador Anselmo Machado. Lagarto, 09/10/2015.
DEPOENTE 09. Afonso Augusto. Entrevista concedida à pesquisadora Sofia Roque. Lagarto, 23/02/2016.
143
DEPOENTE 03. Ítalo Duarte. Entrevista concedida ao pesquisador Anselmo Machado. Lagarto, 11/11/2015.
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Gonçalves (falecido), os demais poetas como Jaflety Pedro, os membros da Cia de Teatro
Cobras e Lagartos e 7 panos, as mostras de artes plásticas, as participações de lagartenses em
festivais de poesias e cinema, dentro e fora do estado de Sergipe.144 O membro da Academia
de Letras Lagartense, Rusel Barroso atestou,
Simone de Beauvoir afirma que "é na arte que o homem se ultrapassa
definitivamente". Os meninos da Companhia de Teatro Cobras & Lagartos são
exemplos que transcendem qualquer passagem. Eles encantam multidões,
promovem felicidade e mostram o sorriso do Lagarto, terra admirável e
acolhedora. 145

Os comentários a estas matérias nos remetem a uma participação dos próprios pares
artistas que reforçam nesta imprensa, a valorização da cultura local e uma “remissão
recíproca” dos alternativos lagartenses: “É emocionante saber que um jovem lagartense
arregaça as mangas, escolhe o caminho da arte numa cidade difícil feito a nossa e conquista
espaço e é reconhecido lá fora. Pedro, você é orgulho da gente!” afirmou o poeta Assuero
Cardoso em observância à matéria.146 Além da divulgação dessas produções e eventos na
mídia da cidade, o portal lagartense, esse movimento tem sido timidamente noticiado em
jornais estaduais. No Guia do Comércio de lagarto147, todavia o que vemos é um
silenciamento desta produção alternativa. O guia está muito mais interessado em divulgar
além do comércio é claro, os aspectos identitários lagartenses, e os eventos que porventura,
gerassem divisas econômicas para o município.Outro contraponto que os artistas colocam é o
desprezo com que, digamos, uma cultura mais institucionalizada, invizibiliza esta produção.
Primeiro: pra que serve hoje a Academia Lagartense de Letras? Porque é só eu
chegar pra pessoas e sair dizendo “há eu faço parte da academia de letras” mas não
organiza um evento, não organiza um concurso de poesia, não abre as portas para
que os jovens possam ter conhecimento do que realmente é a academia ou até
mesmo adentrar na academia. Pra que serve a academia se eu não faço parte disso?
Se ela apenas serve para dar status? Muitos não sabem que tem essa academia,

Sobre a matéria “Cobras e Lagartos comemora dez anos”: Desde seu surgimento em 2003, a companhia vem
revelando atores e artistas lagartenses. O Cobras & Lagartos nasceu de uma ideia do poeta Assuero Cardoso,
que aproveitou sua experiência no teatro depois de ver potenciais artistas na cidade. "Eu vi que muitos jovens
estavam ociosos, então resolvi recrutá-los e formar o grupo", contou o fundador, que lembrou a primeira
reunião dos futuros atores em sua casa há exatos dez anos. Mas havia uma segunda intenção na criação do
grupo. Segundo Assuero, a cidade necessitava despontar para o cenário artístico sergipano. "Também para dar
crédito à nossa terra. Estávamos opacos, apagados. Para Lagarto foi um passo muito grande", afirmou ele,
aproveitando para listar grupos influenciados pelo Cobras, como o Louvor Sertanejo e o Tecendo a Manhã.
145
http://www.lagartense.com.br/14572/cobras-e-lagartos-comemora-dez-anos>.
<146http://www.lagartense.com.br/32625/pedro-cazoy-conquista-premio-de-melhor-ator-na-paraiba>.Acessoem
04/05/2016.
147
GUIA DO COMERCIO DE LAGARTO. Lagarto: 2 ed Editora Info graphics, 2010-2011. A vaquejada
aparece no Box “Shows e eventos/ Atrativos turísticos” onde é ressaltada a sua existência há 50 anos atraindo
muitos visitantes que se concentram no Parque Zezé Rocha, de propriedade do ex- prefeito da cidade e
idealizador do evento.
144
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muitos não sabem que ela existe, porque não faz o que realmente deveria fazer,
entendeu?148

Ademais, todo este cenário que envolve não somente os espaços de produção escrita,
seguindo a tradição do lugar, como é o caso da ALL, mas também os alternativos só
reafirmam a importância de Lagarto no cenário cultural de Sergipe e quiçá brasileiro.
CONCLUSÕES
Através do método da história oral utilizado nas entrevistas feitas com os sujeitos
artísticos de Lagarto e análise de suas produções (músicas, fanzines, poesia, peças teatrais...),
pode-se ter um quadro geral sob a perspectiva destes sujeitos perante o surgimento de uma
cena alternativa/contracultural lagartense. O próprio conceito do que seria uma cultura
alternativa, por muitos destes artistas é identificada como aquilo que vai de encontro com um
conceito pré-estabelecido de cultura ou até mesmo caracterizada por um meio de produção e
divulgação da arte feito de forma independente do poder financeiro ou público. Através de
entrevistas

também

foi

identificado

um

histórico

dessa

movimentação

alternativa/contracultural que data do início dos anos 1990. Outros fatores importantes
notados foram: o intenso uso da internet como forma de divulgação da arte, uma vez que o
espaço desses artistas na mídia oficial é pouco. Diante das fontes coletadas, o objetivo desta
pesquisa foi problematizar a perspectiva dos artistas alternativos/contraculturais procurando
levantar o questionamento sobre o que é cultura alternativa e como esta se manifesta e é
produzida. Trazer visibilidade e voz aos sujeitos culturais alternativos lagartenses para que
estes possam expor por si (através de sua arte e dos registros feitos para esta pesquisa) a
perspectiva dos que procuram produzir fora das balizas do mercado e no espaço geográfico do
interior sergipano.
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RESUMO: O presente artigo constitui-se como parte dos resultados de um trabalho de
Pesquisa de caráter exploratório, desenvolvido na forma de Trabalho de Conclusão do Curso
de Pedagogia do Campus de Palmas/TO, apresentado ainda em 2016, que teve como objeto as
concepções e práticas pedagógicas relacionadas à Educação Integral. Realizado através de
uma ampla revisão bibliográfica, esta pesquisa tinha como pressuposto que as concepções e
práticas de Educação Integral, às vezes divergentes, precisavam ser estudadas para que se
pudesse melhor compreender os movimentos em prol de uma educação universal, com
qualidade, capaz de contribuir para que todos os cidadãos tenham assegurado os seus direitos,
enquanto seres humanos. Nele busca-se identificar as concepções e teorias que fundamentam
as práticas de Educação Integral desenvolvida no país, aprofundando o debate contemporâneo
sobre as possibilidades, limites e desafios das atuais propostas de ampliação da jornada
escolar e de efetivação de uma Educação Integral pautada na lógica da apropriação dos
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e dos direitos humanos.
Palavras chaves: Educação Integral, Práticas Pedagógicas, Pedagogia Histórico Crítica.
EDUCATIONAL PRACTICES IN INTEGRAL EDUCATION:
Introduction to a Critical Analysis
ABSTRACT: This article is constituted as part of the results of an exploratory research work
developed in the form of Work Campus Education Course Completion Palmas / TO also
submitted in 2016, which had as its object the conceptions and pedagogical practices related
to Integral Education. Conducted through an extensive literature review, this research was the
assumption that the conceptions and Integral Education practices at different times, needed to
be studied so that they could better understand the movements for universal education with
quality, able to contribute so that all citizens are guaranteed their rights as human beings. It
seeks to identify the concepts and theories that underlie Integral Education practices
developed in the country, deepening the contemporary debate about the possibilities, limits
and challenges of the current expansion proposals of the school day and effectuation of an
Integral Education guided by the logic of acquisition of knowledge historically produced by
humanity and human rights.
Key words: Integral Education, Pedagogical practices, History Critical Pedagogy.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito das
propostas de Educação Integral, buscando identificar as concepções que permeiam estas práticas e os
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limites que representam no sentido de assegurar uma educação de fato emancipadora das pessoas,
enquanto sujeitos de direitos, capaz de contribuir para a superação das desigualdades sociais tão
presentes em nossa sociedade.
Assim, num primeiro momento, buscamos compreender como historicamente foram se
constituindo as teorias educacionais e as propostas pedagógicas a ela atreladas, especialmente no que
diz respeito à relação entre a prática social e a educação escolar.
Sabemos que ainda hoje prevalecem na educação as pedagogias que apoiam os pressupostos
neoliberais, refletindo no campo educacional ideias que estão na contramão de uma educação pautada
nos direitos humanos e na transformação das relações sociais. No debate atual tanto sobre Educação
Integral como Educação em Direitos Humanos, tem se atribuído à educação escolar a função de incidir
direta e imediatamente sobre a prática social aproximando-se dos fenômenos e elementos que
constituem a vida cotidiana. A fim de nos contrapor teoricamente a essas concepções, buscamos trazer
neste trabalho as contribuições por parte da pedagogia histórico-crítica, tanto para a superação das
teorias não críticas da educação como das teorias crítico-reprodutivistas.
Nas considerações finais apresentamos uma reflexão sobre os limites e possibilidades das
propostas de Educação Integral no âmbito da educação escolar, à luz do referencial teórico adotado
(SAVIANI, 1999, 2008; PARO,1998), e das possíveis contribuições do debate sobre direitos humanos
e educação, numa perspectiva crítica.

1. As Teorias Educacionais e as Concepções e Práticas pedagógicas
Na obra “Escola e democracia” de Demerval Saviani, cuja primeira edição data de
1983, encontramos uma síntese clara e didática das teorias da educação. Saviani(1999)
elabora um panorama sobre as teorias da educação, tendo como pano de fundo a questão da
marginalidade nos países da América Latina, dividindo-as divide em dois grupos: o primeiro,
chamado de teorias não-criticas, que compreende a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Nova
e a Pedagogia Tecnicista, entende a educação como um mecanismo de equalização social e,
por conseguinte, de superação da marginalidade. De forma acrítica esse primeiro grupo de
teorias reforça a ideia de laços sociais, capazes de promover a coesão e garantir a integração
de todos os indivíduos no meio social.
Já o segundo grupo, denominado por Saviani de “Teorias Crítico-Reprodutivistas”, dentre as
quais estão compreendidas a “Teoria da Violência Simbólica”, a “Teoria da Escola como Aparelho
Ideológico do Estado” e a “Teoria da Escola Dualista”, entende a educação como mecanismo de
discriminação e marginalização social. Essas teorias são marcadas pela divisão entre classes sociais,
em que os grupos que detém maior força econômica na sociedade são dominantes pois se apropriam
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dos resultados da força de trabalho dos demais indivíduos. Nessa perspectiva a educação tem como
função principal a reprodução da sociedade dividida em classes. Considera-as como teorias críticas
porque remetem sempre aos condicionantes objetivos da educação: a estrutura socioeconômica que
determina a forma de manifestação do fenômeno educativo.
Vale destacar que para as teorias não-críticas a marginalidade social era considerada um desvio
comportamental e a educação teria como papel corrigi-lo, enquanto para as teorias críticoreprodutivistas a marginalidade era decorrente de um problema social. Enquanto as teorias não críticas
pretendiam ingenuamente resolver o problema da marginalidade por meio da escola, sem lograr
sucesso, as teorias crítico-reprodutivistas explicavam as razões do fracasso escolar.

Entre as teorias não críticas, Saviani aponta três principais. A “Pedagogia Tradicional¨ é
a primeira que Saviani analisa, classificando-a como pedagogia da essência149, que
correspondia às demandas e interesses das classes dominantes da época. Nesse modelo a
escola é centrada no professor, o qual transmite o conhecimento que, por sua vez deve ser
assimilado pelo aluno.
A bandeira erguida pela escola tradicional era a do ensino dos conteúdos escolares que se dava
por meio da transmissão pelo professor, valendo-se também do uso autoritário da disciplina. A ideia
que dominou naquela perspectiva educacional pode ser resumida na necessidade de superar a barreira
da ignorância vista como um empecilho ao desenvolvimento e progresso social que o momento
histórico inspirava. Colocava se na ordem do dia, portanto, a necessidade de se converterem os súditos
em cidadãos a fim de que estes pudessem erguer a nova sociedade que surgia, ou seja, a sociedade
burguesa.
A “Escola Nova”, ou “Escolanovismo”, pautada no que Saviani chama de “Pedagogia da
existência”150, afirma que o marginalizado não é o ignorante, e sim o rejeitado. A “anormalidade

149

Para Saviani (1999) a ¨Pedagogia da essência”, relaciona-se ao interesse da burguesia de consolidar uma
nova ordem social. Nesse sentido, escolarizar todos os homens, afirmando que todos têm direitos iguais, era
condição para converter os servos em cidadãos, era condição para que esses cidadãos participassem do
processo político, e, participando do processo político, consolidassem a ordem democrática burguesa. O papel
político da escola estava aí muito claro. A escola era proposta como condição para a consolidação da ordem
democrática” (SAVIANI, 1999).
150
Com a consolidação da nova ordem burguesa, e, conseqüentemente, da própria burguesia como classe
dominante, “a participação política das massas entra em contradição” com os seus próprios interesses. Neste
momento, em substituição a visão igualitária da “pedagogia da essência” a burguesia vai propor a “pedagogia
da existência”, segundo o qual “os homens não são essencialmente iguais: os homens são essencialmente
diferentes, e temos que respeitar a diferença dos homens (...), há aqueles que tem mais capacidade e aqueles
que têm menos capacidade; há aqueles que aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso e
os que se interessam por aquilo” (SAVIANI, 1999). Esta visão das diferenças entre os homens acabou
conferindo a “pedagogia da existência” um caráter reacionário, pois, utilizava-se da ideia do diferente com um
fim de justificar e legitimar as desigualdades, a dominação, a sujeição e os privilégios.
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psíquica” pode ser detectada por meio de testes de inteligência, de aptidão, de personalidade etc. Os
homens são essencialmente diferentes, cada indivíduo é único, e a escola precisa se adaptar a isso,
¨socializar¨ o aluno (SAVIANI, 1999, p.20).

Para Saviani, (1999), esse modelo exigia uma nova organização da escola:
Assim, em lugar de classes confiadas a professores que dominavam as grandes áreas
do conhecimento revelando-se capazes de colocar os alunos em contato com os
grandes textos que eram tomados como modelos a serem imitados e
progressivamente assimilados pelos alunos, a escola deveria agrupar os alunos
segundo áreas de interesses decorrentes de sua atividade livre. (SAVIANI, 1999, p.
21)

Para este autor, o “escolanovismo” deslocou a questão do intelecto para o sentimento, do lógico
para o psicológico, da cognição para os processos pedagógicos, do esforço para o interesse, da
disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Na prática, em razão dos altos custos
de manutenção, a “Escola Nova” não se popularizou, relegando grande parte da população,
especialmente a população pobre à “Escola Tradicional”, por vezes o único meio de acesso ao
conhecimento elaborado. Para Saviani por trás da ideia de que a “Escola Tradicional” é deficiente, está
o ideário de que “é melhor uma boa escola para poucos do que uma escola deficiente para muitos”
(SAVIANI, 1999, p. 22).
Dentre as teorias chamadas de não críticas, a terceira é a denominada Pedagogia Tecnicista. De
acordo com Saviani (1999, p. 23) “A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do
processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional”.
Se antes o produto do trabalho era disposto ao trabalhador, agora segundo Saviani (1999), “é o
trabalhador que deve se adaptar ao processo de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na
forma parcelada”. Nesta concepção, a educação seria uma forma de organização racional capaz de
amenizar ou dirimir as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência.
De acordo com Saviani (1999, p. 24), na pedagogia tecnicista, o professor teria um papel
secundário, atuando como mero executor de uma política educacional desenvolvida por especialistas,
que por sua vez seriam neutros, objetivos, imparciais. A educação seria um subsistema do sistema
social, no qual o marginalizado seria o ineficiente, o improdutivo.
Para Saviani (1999) a teoria tecnicista, perdeu de vista a especificidade da educação ao inserir
na escola a forma do sistema fabril, expressa na frase “aprender a fazer”, agravando desta maneira o
problema da marginalidade por meio dos altos índices de evasão. Um segundo grupo de teorias
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trabalhado por Saviani na obra “Educação e Democracia” refere-se às teorias crítico-reprodutivistas,
as quais entendem não ser possível compreender a educação senão a partir da sociedade e seus
condicionantes. Neste grupo das teorias críticas, Saviani (1999) relaciona três; sendo uma das mais
influentes a “Teoria do Sistema de Ensino enquanto Violência Simbólica”, formulada especialmente
por Bourdieu e Passeron (1975).

“Sobre a base da força material e sob sua determinação, erige-se um sistema de
relações de força simbólica cujo papel é reforçar, por dissimulação, as relações de
força material. (…) Assim, à violência material (dominação econômica) exercida
pelos grupos ou classes dominantes sobre os grupos ou classes dominados
corresponde a violência simbólica (dominação cultural) ” (SAVIANI, 1999, p. 2930).

Essa teria tem força sobre a base material e sob sua determinação, é, portanto, um sistema de
relações de força simbólica cujo papel é reforçar as relações de forma material. Assim essa violência é
reproduzida por parte dos grupos ou classes dominantes sobre os grupos ou classes dominadas. Para os
adeptos desta teoria, a classe dominante exerce um poder absoluto que não deixa espaço para reação
das classes dominadas. Nessa perspectiva a educação é um meio de reprodução da cultura, mas
também reprodução das desigualdades pela forma como são perpetuadas as práticas pedagógicas.
Assim, além de se distanciar das teorias acríticas em educação, a “Pedagogia Histórico Crítica”
também se opõe às teorias que, apesar de serem críticas, entendem que a escola estaria fadada a
reproduzir a lógica da desigualdade não sendo possível contribuir para uma transformação social,
constituindo-se apenas como espaço de reprodução das classes sociais.

2. Educação Integral na Escola Pública: possibilidades e desafios
Para Vitor Henrique Paro (1998) é preciso fazer a diferenciação entre Educação Integral
e “educação em tempo integral, para que não se confunda apenas com a ampliação da
permanência da criança na escola, haja vista que aquilo que já é ruim seria ruim por mais
tempo”.
Ainda assim estudos mostram, que mais tempo na escola pode garantir melhor
desempenho nas disciplinas regulares e aproveitamento nas atividades que integram estas
disciplinas. No entanto, embora essas concepções de Educação Integral façam parte das
discussões do campo educacional deste 1930, tendo sido idealizadas inicialmente por Anísio
Teixeira, as experiências públicas de Educação Integral, que aconteceram de forma
experimental, como o Centro Educacional Carneiro Ribeiro e os CIEPS e não lograram o
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sucesso esperado.
As primeiras concepções de práticas pedagógicas na Educação Integral eram
denominadas ações complementares. As práticas pedagógicas eram desenvolvidas para uma
população vulnerabilizada pela pobreza. Contudo, essas ações tinham um caráter pedagógico
singular, pois já consideravam a socialização, o cuidado e a participação ativa na comunidade.
Ao longo dos debates educacionais em torno da ampliação do tempo escolar foram
ocorrendo mudanças nas concepções acerca da função da escola e do desenvolvimento pleno
das crianças e adolescentes. As ações complementares passaram a ser caracterizadas como
atividades integradas ao currículo comum. Portanto o processo de ensino aprendizagem passa
a ser visto como um elemento de interação entre o currículo escolar e as diversas situações
vividas na comunidade, que passam a ser consideradas como oportunidades de aprendizado.
A Educação Integral é incorporada a uma concepção de comunidade de aprendizagem,
em que o processo educacional acontece na relação entre as pessoas e tem uma dimensão
pessoal e coletiva. Implica, portanto, na socialização, no diálogo, na troca, convivência e
busca um desenvolvimento pleno das pessoas. O processo de aprendizagem é um processo
ativo e contínuo, que acontece em situações diversas, e em um determinado grupo contendo,
portanto, caráter produtivo e temas ligados à história das pessoas envolvidas neste grupo.
Paro (1988), ressalta a concepção que permeou as experiências e práticas de Educação
Integral, que consideravam o ambiente escolar não apenas como espaço de instrução, mas de
uma formação integral.
Na década de cinquenta reencontramos as propostas de Educação Integral, só que,
dessa feita, advogando-se sua extensão para o âmbito dos sistemas escolas. As bases
são ainda escolanovistas, preocupadas com a formação integral, só que agora
voltadas para as camadas populares, presentes, nesse momento, as mesmas
preocupações da década de vinte com a quantidade e qualidade do ensino, dessa vez,
porém, com outra conotação. Paro (1988, p. 191)

Entre os objetivos apresentados para essa proposta de educação, os principais dizem
respeito a possibilidade de maior interação com a sociedade, de transformar os sujeitos em
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de praticar a autonomia, a
responsabilidades e respeito tanto a si quanto ao próximo. Segundo Paro (1988) a concepção
de Educação Integral ao voltar-se para as camadas populares apoiando-se no escolanovismo,
trabalha no sentido de incutir-lhe noções de direito e deveres, formando um cidadão capaz de
adequar-se à estrutura social vigente, pautada na democracia liberal.
É dentro deste contexto que as propostas de Educação Integral foram sendo concebidas
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ao longo da história da educação pública brasileira. Na perspectiva de uma escola que atenda
a todos com educação de qualidade e, portanto, vista como instrumento de universalização,
Paro (1988) nos instiga a pensar em que medidas tais políticas educacionais, fortalecem a
escola pública, enquanto espaço de ensino e aprendizagem, e enquanto elemento de mudança
dos processos políticos, econômicos, sociais, e educacionais já existentes.
As teorias e propostas que deram fundamentação as escolas públicas na perspectiva de
Educação Integral acreditavam que esse modelo de educação contribuiria para a
universalização da escola. Acreditava-se que um a escola de tempo parcial não conseguia
assegurar a universalização da educação com qualidade. Contudo, ao desconsiderar os
determinantes sociais que condicionam a existência da escola, tais propostas não têm logrado
o êxito esperado.
Autores como Saviani (1999) e Paro (1988), consideram que para a questão da
universalidade do ensino é preciso pensar o papel que a escola desempenha na sociedade,
considerando que seu papel principal está relacionado predominantemente à sua capacidade
instrutiva. Nesse sentido, entender a função da escola é fundamental para compreender a
influência da mesma sobre a sociedade. Paro (1988) nos ajuda entender essas discussões sobre
Educação Integral, ao constatar que “a educação escolar assume, em nossa sociedade, um
caráter ideológico em que a escola representa, em última instância, os interesses da classe que
detém o poder político e econômico”.
Nesse sentido, reitera o autor que:
A crítica da escola tem tratado desse assunto com reiterada insistência e abundância
de argumentos e comprovações. Para a grande maioria da população que frequenta
escola, a função de instrução tem sido reduzida a mínimos insignificantes, como
resultado da ação incompetente da escola que, não apenas não consegue prover seus
usuários de conteúdos em quantidade e qualidade compatíveis com suas
necessidades, mas também não logra retê-los por muito tempo, expulsando-os já nos
primeiros anos de escolaridade. (PARO,1988, p. 197)

Contudo, esta visão não elimina a importância da ampliação da jornada escolar, ou mais
amplamente, do debate sobre a Educação Integral, haja vista ser a escola o equipamento social
que possui maior acervo cultural e técnico, que ao estar disponível para todos,
indistintamente, pode ser capaz de possibilitar ao homem maior compreensão do meio em que
vive e das possibilidades de bem viver.
As propostas visando à escola de jornada completa parecem não estar preocupadas com
a manutenção do caráter pedagógico-instrucional como a função por excelência da escola.
(PARO,1988, p. 200). Os desafios da escola pública, no que se refere à efetivação de
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propostas sólidas de Educação Integral, perpassa pela adoção de referências teóricas e
metodológicas que elucidem os determinantes da ordem atual em que vivemos, e ainda,
assegurem avanços em relação aos outros aspectos a que se propõe atuar, como os
relacionados à área da assistência social e de saúde, à educação, à dimensão afetiva e
emocional, educacional e ética entre outras.
Para, Paro (1998, p. 206) “A retomada da proposta da escola de tempo integral ganha
hoje novo significado, mas mantém, em relação àquela escola do passado, vários pontos de
contato”. Há entretanto, nas legislações atuais, a exemplo da própria Constituição Federal de
1988 (CF/88), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB – 9.394/96), e do atual Plano Nacional de Educação (Lei
13.005/2014), um conjunto de garantias que podem contribuir para fortalecer a luta pela
efetivação de uma educação que atenda de fato aos interesses de um amplo conjunto da
população que não tem seus direitos assegurados efetivamente.
O desafio que se coloca em relação às atividades, relaciona-se à integração destas com o
currículo regular. E essas atividades devem ser pensadas relacionando com as atividades por
exemplo do professor de matemática com o que trabalha esportes, portanto o projeto político
pedagógico precisa estabelecer relações entre elas, pois precisam estar conectadas ao
currículo, assim como a organização dos horários estabelecendo os turnos e contra turno.
Por todo o exposto, é preciso estar atento para a realidade

e o contexto político

econômico sobre a qual estão sendo desenvolvidas essas experiências de Educação Integral, a
fim de que possamos verificar em que medida estas propostas não estão retomando
concepções ora idealistas da educação como redentora da sociedade, sem se questionar as
bases que a dão sustentação; ou mesmo as concepções critíco-reprodutivistas, que ora
denunciam as causas do fracasso escolar de grande parte dos alunos filhos de trabalhadores,
sem vislumbrar possibilidades, de a partir do contexto no qual estamos inseridos e o debate
sobre os desafios acima expostos, de avançarmos rumo a uma educação que possa contribuir
para as mudanças desejadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação do modelo de Educação Integral tem sido um desafio ao longo da
história educacional brasileira. Isto se dá em razão da complexidade de elementos que
permeiam a sua efetivação, a qual pressupõe a articulação de diferentes políticas: educação,
cultura, saúde etc, além de um currículo organizado em torno não apenas dos aspectos

Artigos

Ciências Humanas

14611

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

cognitivos, mas também das demais dimensões da formação do ser humano: afetiva, lúdica,
ética, etc. Ademais, articula-se ainda, a um compromisso com uma educação para as classes
populares em regiões de pobreza e/ou vulnerabilidade.
Constitui-se também como um desafio em razão da necessidade de formação, inicial e
continuada, e atuação integrada e colaborativa de diferentes profissionais, entre eles
professores da educação básica das disciplinas regulares e professores de atividades culturais,
artísticas, técnicas etc, o que exige além de boa vontade, uma compreensão histórica e política
das atuais propostas educacionais, e um comprometimento com o ato educativo voltado para a
emancipação das pessoas.
Isso tudo, relaciona-se ainda com a necessidade de superação de índices elevados de
evasão e fracasso escolar, de estudantes com dificuldades em leitura, escrita e operações
aritméticas básicas, instrumentos estes necessários para que possam melhor compreender o
meio onde vivem, as relações que se estabelecem entre sociedade e natureza, entre classes etc.
Esse modelo de educação exigi altos investimentos, o que nos leva a crer que na atual
conjuntura, de crise política e econômica vivenciada nos últimos anos e acirrada neste ano de
2016 em nosso País, as possibilidades de avançar nas propostas de Educação Integral,
apresentam desafios ainda maiores para sua consolidação.
A revisão de literatura que procuramos evidenciar neste estudo, trazendo as
contribuições das teorias educacionais e da Pedagogia Histórico – Crítica, nos permite
considerar que o modelo de educação que historicamente refletiu a racionalidade técnica na
educação, a partir dos interesses de uma classe dominante, vem, ainda que a “passos lentos”
dando espaço para uma outra concepção e práticas pedagógicas no espaço escolar, visão esta
que não abre mão de uma rigorosa análise do contexto político, econômico e social no qual
este debate se insere, tampouco da escola pública como espaço de socialização do
conhecimento e de novas aprendizagens.
Nesse sentido, uma Educação Integral, pautada numa concepção de Educação em e para
os Direitos Humanos exige a compreensão da realidade micro e macro, a sua análise crítica, o
entendimento de processos interdisciplinares que integram vários campos do conhecimento e
a preparação de uma base teórica para a ação e intervenção social, isto porque tanto a
aquisição de conhecimentos e saberes como a consciência crítica são necessárias para que
possamos compreender e questionar os atuais padrões de opressão da organização social,
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política e econômica, como condição para a paulatina construção de uma sociedade mais
justa, na qual a dignidade humana de todas as pessoas e protegida e promovia.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE OTIMIZAM O TRABALHO
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RESUMO: O presente artigo apresenta um panorama geral sobre a importância da atuação dos

pedagogos e técnicos em assuntos educacionais enquanto equipe pedagógica em prol do
trabalho docente. O estudo tem como objetivo geral conhecer quais práticas pedagógicas
podem otimizar o trabalho docente em uma Instituição Federal de Educação – Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí/ Campus Paulistana. A revisão
de literatura tem como base os estudos de Behrens (2010), Formosinho (2009), Freire (2011),
Libâneo (2012), Paro (2001), entre outros. O trabalho tem como método o uso da pesquisa
bibliográfica e de campo. Reflete sobre o trabalho docente em uma perspectiva reflexiva,
aborda questões como a relação professor-aluno e sobre o trabalho da pedagogia na instituição
escolar.Com base no estudo é possível perceber que o trabalho docente só será bem
articulado, integrador, coeso com a sociedade atual e eficaz se o professor permitir integração
entre o trabalho da equipe pedagógica com o da função docente. Dessa forma, cabe a equipe
pedagógica traçar estratégias pedagógicas que otimizem o trabalho docente para que o
trabalho como um todo dentro da instituição escolar se consolide da melhor forma possível.
Palavras–chave: conhecimento, formação pedagógica, aprendizagem

PRACTICAL EDUCATIONAL THAT OPTIMIZE WORK IN
TEACHING SCIENCE EDUCATION INSTITUTE OF FEDERAL AND
STATE PIAUÍ TECH - IFPI , CAMPUS PAULISTANA
ABSTRACT: This article presents an overview of the importance of the performance of
teachers and experts in educational issues while teaching staff in favor of teaching. The study
has the general objective to know which teaching practices can optimize the teaching work in
a Federal Institution of Education - Federal Institute of Education Science and Technology of
the State of Piaui / Campus Paulistana. The literature review is based on studies of Behrens
(2010), Formosinho (2009), Freire (2011), Libâneo (2012), Paro (2001), among others. The
work has the method the use of literature and field research. Reflects on the teaching in a
reflective perspective, addresses issues such as teacher-student relationship and the work of
pedagogy at the base escolar.Com institution in the study you can see that teaching will only
be articulated, integrative, cohesive with society current and effective if the teacher allows
integration between the work of the teaching staff with the teaching function. Thus, it is the
educational staff draw pedagogical strategies that optimize the teaching work so that the work
as a whole inside of the school is consolidated in the best possible way.
KEYWORDS: knowledge, teacher training, learning
INTRODUÇÃO
As escolas são ambientes sociais complexos de interações e lugar de encontro de
diferentes culturas. No contexto escolar inserem-se vários personagens que atuam direta ou
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indiretamente para se fazer otimizar o trabalho educativo. Alunos, pais, professores, diretores,
pessoais do quadro técnico administrativo, coordenadores e equipe pedagógica, todos,
almejam alcançar um fim comum: um trabalho que seja bem desenvolvido, que seja eficiente
e eficaz e que gere, sobretudo, aprendizagem.
Nesse contexto o trabalho pedagógico caracteriza-se como um mecanismo de suporte
ao trabalho docente. Segundo Guiraldelli Jr (2006, p. 8), “em nossos tempos o termo
pedagogia ganha outras conotações”, tendo como base esse pensamento pode-se afirmar que a
pedagogia é uma ciência que reflete sobre a educação; estando questões como a didática e a
metodologia de ensino dentro de um campo de atuação da Pedagogia. Nesse sentido o setor
pedagógico deve trabalhar para além de um trabalho visto como burocrático dentro da
instituição. No cotidiano escolar percebemos que nem sempre o trabalho pedagógico está
pronto para sanar os entraves relacionados ao trabalho docente, sobretudo em instituições de
grande porte, como o Instituto Federal de Educação. Em virtude disso surge um problema:
quais práticas o setor pedagógico deve adotar para otimizar o trabalho docente?
Este trabalho teve como tema para estudo o setor pedagógico como mecanismo
subjacente ao trabalho docente no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Estado do Piauí – Campus Paulistana. O tema revela-se importante, pois sabemos que é da
incumbência do setor pedagógico oferecer condições de auxílio aos professores, seja no
aprimoramento de suas atividades em classe, ou através de metodologias, formas de
organização de conteúdos, técnicas e mesmo na própria análise e compreensão de situações
cotidianas.
Pensando em compreender este problema teremos como objeto de estudo o setor
pedagógico do Instituto Federal - Campus Paulistana, situado na Rodovia BR 407, KM 05,
Lagoa dos Canudos, S/N. Escolheu-se este Campus, primeiramente, pensando na viabilização
da pesquisa, pois o objeto de estudo deve estar numa realidade próxima do pesquisador; em
segundo lugar por considerar o Instituto Federal de Educação um lugar que atende várias
demandas de cursos que envolvem desde a educação profissional técnica de nível médio
como a educação profissional e tecnológica de nível superior.
A título de caráter introdutivo esta pesquisa aborda a importância do trabalho
pedagógico para o trabalho docente. A seguir será apresentada a metodologia da pesquisa, as
discussões em torno do tema e por fim a conclusão. Assim, é possível obter um panorama
sobre o hall de questões que perpassam o cotidiano escolar do trabalho dos Pedagogos e
Técnicos em Assuntos Educacionais atuantes no Campus Paulistana. Em tempo, tem-se como
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objetivo esclarecer que os profissionais da educação podem ter maiores chances de
desenvolver um trabalho de excelência se trabalharem em equipe e de modo articulado aos
docentes. Sob esta ótica o trabalho ganhará uma relevância social na medida em que servirá
como referência aos acadêmicos egressos das universidades e novatos nas instituições
públicas, melhorando as suas práticas enquanto agentes do trabalho pedagógico.
A importância do trabalho pedagógico para o trabalho docente
O gestão pedagógica torna-se uma prática educativa, na medida em que colabora para
que os processos formativos e constitutivos da escola ocorram gerando conhecimento, troca
de experiências, vivências e de ações entre os sujeitos partícipes da escola. Behrens (2010, p.
62) afirma que “pedagogos e professores universitários têm se debruçado a buscar opções
metodológicas que caracterizam uma ação docente compatível com as exigências e
necessidades do mundo moderno”. É necessário uma investigação ampla afim de a educação
contemplar estratégias que desenvolvam a razão, o intelecto, a criticidade, a harmonia e que
se mantenha o gosto pelo estudar, não tornando essa atividade cansativa e enfadonha, mas
levando a reflexão, intensificando o gosto pela curiosidade de saber mais. Isso só poderá
acontecer desencadeando ações que ofereçam qualidade à formação de professores como
projeto de construção do novo com as características de uma prática reflexiva e pensada de
forma a permitir a superação da fragmentação de conteúdos, do distanciamento entre prática
pedagógica e realidade, bem como a visão do professor como mero transmissor.
A prática de trabalho da equipe pedagógica, a fim de desempenhar um bom trabalho
requer diversas informações acerca do trabalho do professor, como seu planejamento mensal,
plano de curso, projetos, aulas, metodologias, questionários, pesquisas, atividades diversas,
bem como todos os tipos de avaliações a fim de conhecer como acontecem as dinâmicas em
sala de aula, analisando os melhores rumos à aprendizagem. Nessa relação, ambos tendem a
desenvolver um trabalho solidificado e sério, na medida em que esse acompanhamento gera
pontos positivos para comprovação dos resultados dos trabalhos. Essa parceria pedagógica
permite a análise do trabalho desempenhado e oferecido por todos que fazem a escola. Ao
ofertar o serviço de subsídio ao trabalho docente estar-se pensando na qualidade de serviço da
escola e, antes de tudo, garantindo oportunidades de emancipação humana, pois segundo
Tardif (2013; p.70) “um professor não trabalha sobre os alunos, mas com e para os alunos, e
precisa preocupar-se com eles.” Nesse sentido, é importante a aceitação e parceria do corpo
docente com o corpo pedagógico, para que, assim, possam criar estratégias didáticas que
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façam otimizar o trabalho do ensino e melhorar a aprendizagem do aluno, para que este seja
emancipado através da educação.
MATERIAL E MÉTODOS
Ao estudar as práticas do núcleo pedagógico do Instituto Federal Ciência e Tecnologia
do Estado do Piauí - Campus Paulistana, que contribuem para um melhor ensino e
aprendizagem do trabalho docente, foi escolhido como referência a pesquisa qualitativa, pois
compreende-se que para trabalhar com seres humanos precisa-se recorrer aos dados
quantitativos para compreensão, coleta e análises dos resultados. Assim, verifica-se em
Gerhardt e Silveira (2009, p.31) que nos informa que “a pesquisa qualitativa preocupa-se,
portanto com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na
compreensão e explicação das dinâmicas sociais”. Assim, buscou-se entender a dinâmica de
trabalho das pessoas que estão envolvidas diretamente com o setor de coordenação
pedagógica. Quanto ao objetivo ela é exploratória, devido a amplitude da literatura, bem
como o universo de temática que envolve os elementos da pesquisa.
Quanto à natureza esta pesquisa pode ser considerada como pesquisa aplicada, pois
esta objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática. (GERHART e SILVEIRA, 2009).
Nesse propósito, a pesquisa visa a contribuir com a formação e prática dos possíveis leitores
que poderão vir entrar em contato com o universo de ações que envolvem o trabalhar em um
setor de coordenação pedagógica.
Percebendo como o setor de coordenação pedagógica do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí – Campus Paulistana funciona foi proposto através
do contato com as co-participantes da pesquisa, revelar as ações desempenhadas pelas
servidoras daquele Instituto que proporcionam práticas estimulantes ao bom desempenho do
trabalho do professorado.
Quanto aos procedimentos a presente pesquisa é bibliográfica e de campo, pois sem
conhecimento da literatura acerca dos temas relevantes sobre a Educação não se pode pensar
cientificamente; é a luz de autores consagrados pela pedagogia que teceremos nossos
argumentos. O Campo de pesquisa é o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Estado do Piauí – Campus Paulistana. A análise dos dados foi feita a luz da técnica análise de
conteúdos. Assim, analisando o conteúdo das respostas pode-se chegar a uma determinada
conclusão que estava imbuída de sentido para os fins da pesquisa.
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As co-participantes da pesquisa foram escolhidas por meio da amostragem por
acessibilidade, devido à busca de uma praticidade metodológica. A equipe pedagógica
composta pelas co-participantes é formada por duas pedagogas e três técnicas em assuntos
educacionais. Uma das pedagogas encontrava-se afastada por motivo de licença para
capacitação. Essas servidoras trabalham em um regime de quarenta horas semanais. A
pesquisadora faz parte dessa equipe, ocupando o cargo de técnico em assuntos educacionais,
mas devido à construção da pesquisa optei por não ser participante. Dessa forma, a
amostragem foi feita apenas com uma pedagoga e duas técnicas em assuntos educacionais, as
quais mencionaremos no texto como Pedagoga, Técnica em Assuntos Educacionais 1 e
Técnica em Assuntos Educacionais 2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1: Práticas adotadas pelo setor pedagógico, no Campus Paulistana, a fim de conceder
auxílio pedagógico ao professor. IFPI,2016
Pedagoga - A: Algumas práticas são adotadas pelo setor pedagógico a fim de conceder
auxílio pedagógico aos docentes, a saber: reuniões temáticas para discussão e reflexão
da ação docente, conselhos de classe, encontros pedagógicos, reuniões extraordinárias,
bem como atendimento diário e individual, aos docentes, a fim de mediar o processo
educativo.
Técnica em Assuntos Educacionais 1: Reuniões temáticas para discussão e reflexão
da ação docente. O conselho de classe, os encontros pedagógicos são momentos que
remetem a este auxílio. Além do atendimento diário e individual que é feito para sanar
dúvidas destes docentes quando procuram a equipe pedagógica.
Técnica em Assuntos Educacionais 2: Em relação aos professores, o setor
pedagógico busca oferecer apoio as atividades de ensino-aprendizagem, no caso de
dificuldades encontradas pelo professor é feito acompanhamento e junto com ele são
criadas estratégias para solucionar as dificuldades.
Fonte: Entrevista estruturada elaborada pela pesquisadora (2016)

Percebe-se que há no Campus Paulistana convergência quanto às ações que visam
conceder auxílio pedagógico ao professor. A Pedagoga e a Técnica em Assuntos
Educacionais 1 relataram que há reuniões para a discussão e reflexão da ação docente. A
Técnicas em Assuntos Educacionais 2 relatou que a equipe pedagógica busca oferecer apoio
as atividades de ensino-aprendizagem. Assim percebe-se que há tempo destinado a reuniões,
reflexão do trabalho em prol de planejamentos compartilhados, conselhos de classe, reuniões
por temas a fim de se tratar um assunto específico; isso revela que a instituição está
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preocupada com a vida acadêmica e os servidores estão compromissados com seus cargos.
Não precisa esperar que leis sejam elaboradas para se começar a refletir sobre os problemas,
avanços e recuos da escola, basta apenas que todos estejam envolvidos na reeducação do fazer
pedagógico, Gatotti (1988, p.90).
Tabela 2: Entraves encontrados, no que diz respeito ao ensino, no dia-a-dia pela equipe
pedagógica. IFPI, 2016
Pedagoga - A: Por se tratar de uma instituição de ensino técnico e tecnológico, muitas
vezes há entraves didáticos e pedagógicos, tendo em vista que recebemos muitos
professores bacharéis e tecnólogos que, por vezes, estão tendo a primeira experiência
docente, o que acaba, por vezes, comprometendo a qualidade do ensino. Outro entrave
é a resistência, o medo e a insegurança ao tentar trabalhar numa perspectiva mais
humanista e interdisciplinar.
Técnica em Assuntos Educacionais 1: O fato do professorado possuir uma base
pedagógica e didática fraca ou não possuí-la, pois muitos são engenheiros ou formado
em disciplinas específicas. A pouca abertura ao interdisciplinar.
Técnica em Assuntos Educacionais 2: Os entraves encontrados referem-se,
principalmente, ao trabalho com os docentes que muitas vezes apresentam resistência
em relação a intervenção pedagógica, sobretudo os professores das disciplinas técnicas,
que não tiveram formação pedagógica e não demonstram interesse por isso.
Fonte: Entrevista estruturada elaborada pela pesquisadora (2016)

O conjunto dessas respostas revela que falta ao docente dessa instituição um trabalho
que exige humildade, escuta e diálogo, falta à aprendizagem dos saberes profissionais e os
advindos da experiência, que segundo Tardif (2013) se aprendem com o tempo na profissão,
já que muitos dos docentes na Instituição são professores bacharéis, como citado pela
Pedagoga A, não possuindo a licenciatura, dificultando, portanto as práticas de didática em
sala de aula como retrataram as duas Técnicas em Assuntos Educacionais. Para Freire (2011,
p.95) “a dialogação implica a responsabilidade social e política do homem. Implica um
mínimo de consciência transitiva[...]”, pensar transitivamente requer pensar no outro e em
prol do outro. O professor precisa ter consciência de que seu trabalho influenciará no
rendimento acadêmico do aluno, e, por conseguinte, na carreira profissional do alunado.
Assim, se o professor possui déficit na formação acadêmica, por ser bacharel ou mesmo outra
peculiaridade, cabe a este ter a humildade de aceitar os momentos de diálogo, reflexão da
ação docente, reuniões temáticas e os momentos de consultorias, entre outros oferecidos pela
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equipe pedagógica dentro do Campus Paulistana, a fim de que essas práticas se tornem
exitosas.
CONCLUSÕES
A reflexão sobre a práxis permite uma socialização do que acontece no cotidiano
escolar permitindo aos profissionais a construírem novas pontes para a aprendizagem e a
construir um trabalho que vai além do ensino tradicionalista e tecnicista.
Embora tendo a noção de que precisam fazer sempre mais e melhor, esta equipe
pedagógica é compromissada nos seus afazeres cotidianos. São profissionais que entendem
que os processos educativos não ocorrem somente em sala de aula e na interação professoraluno, mas que observam que é necessário parceria com os coordenadores de curso e com
demais gestores a fim de realizar um trabalho em rede, articulando ideias em torno de um
propósito dentro do ensino humanista e da formação integral crítico-reflexiva.
Levando em consideração ao que se propunha pela pesquisa, as práticas pedagógicas
que otimizam o trabalho docente no Campus Paulistana podem ser consideradas de grande
valia para a abertura de novos horizontes em torno do trabalho com o professor reflexivo, no
sentido de que é articulando saberes que se constrói caminhos metodológicos para a
implantação de um ensino eficiente, coeso, eficaz e duradouro, visando a emancipação do
alunado frente as demandas da atual sociedade, que prima pelo desenvolvimento da
tecnologia e dos avanços da pesquisa.
Portanto, a Instituição escolar não pode trabalhar com sujeitos isolados em suas
funções, faz-se necessário e de extrema relevância que haja maior encontro entre os
profissionais que trabalham em prol do ensino - aprendizagem.
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RESUMO: O presente texto objetiva evidenciar a presença indígena no cotidiano de Santo
Antônio dos Milagres e suas contribuições para a educação das relações étnico-raciais. De
forma específica buscou-se entender a formação histórico-social do município; identificar as
artes utilitárias de ancestralidade indígenas; e discutir o papel da escola na educação étnicoracial. Para isso, o percurso da pesquisa foi guiado com base nos fundamentos teóricometodológico da pesquisa qualitative, que aliou a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de
campo exploratória. Isto possilitou encontrar como resultado a existência de um processo de
alternação da identidade social “cabocla” para “parda”, em que esta última não comporta as
marcas da mestiçagem e reprime os traços de identidade indígena. Ademais, evidenciou-se a
presença indígena no município por meio da arte utilitária escupida em rochas ou produzidas
com fibras vegetais. Diante dos fatos refletiu-se acerca do papel da escola na promoção de
uma educação para as relações étnico-raciais que valorize os saberes e fazeres de
ancestralidade indígena e sua implicações para a formação da identidade social e cultural da
região do Médio Parnaíba piauiense.
Palavras-chaves: Cultura. Identidade. Educação. Indígena.

INDIGENOUS PRESENCE AND ETHNIC-RACIAL EDUCATION
ABSTRACT: This paper aims to highlight the indigenous presence in Santo Antonio dos
Milagres daily life and their contributions to the education of ethnic-racial relations.
Specifically sought to understand the historical and social formation of the municipality;
identify the useful arts of indigenous ancestry; and discuss the role of schools in ethnic-racial
education. For this, the course of the research was guided based on the theoretical and
methodological foundations of qualitative research, which combined the literature and
exploratory field research. This possilitou find as a result of the existence of a process of
alternation of social identity "caboclo" to "brown", as the latter does not carry the marks of
miscegenation and represses indigenous identity traits. Moreover, evidence of the indigenous
presence in the city through the utilitarian art escupida on rocks or produced with vegetable
fibers. Before the facts reflected about the school's role in promoting education for ethnicracial relations that values the knowledge and practices of indigenous ancestry and its
implications for the formation of social and cultural identity of the Middle Parnaíba Piauí
region.
KEYWORDS: Culture. Identity. Education. Indigenous.

INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.645/2008, que alterou a Lei 10.639/2003, tornou obrigatório o
ensino das relações étnico-raciais em todo o currículo da escola, em especial nos componentes
curriculares de artes, literatura e histórias brasileiras. Isso representa um marco na política
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educacional no reconhecimento das identidades e contribuições da população negra e indígena
para o desenvolvimento social, cultural, econômico e político do país. Nesse sentido, urge a
necessidade da produção de conhecimento acerca da história e da cultura indígena no Piauí,
no contexto do movimento de etnogênese, já presente na região Norte e Sudeste do Estado.
Fatos como esses inspiram pensar até que ponto as interações sociais, historicamente
conflituosas entre o colonizador e as populações oprimidas (indígenas e negros) no Piauí,
implicaram na renúncia ao desejo de se redescobrir, ou ainda, encontraram nesse mesmo
processo a possibilidade de se reinventar, construir novas identidades151 e diferenças sem
necessariamente anular uma a outra? Que elementos da cultura indígena ainda se fazem
presentes na vida cotidiana dessa população? Como elementos da cultura indígena podem
fazer parte do cotidiano da escola, ou seja, substrato para um currículo voltado para a
educação das relações étnico-raciais de (re) descoberta de valores, costumes e sentimento de
pertença?
A partir dos questionamentos supracitados desenhou-se como objevito geral da pesquisa
refletir a presença indígena em Santo Antônio dos Milagres e suas contribuições para a
educação das relações étnico-raciais na escola. Ademais, buscou-se de forma específica,
entender a formação histórico-social do município; identificar as artes utilitárias de
ancestralidade indígenas; e discutir o papel da escola na educação étnico-racial. Para isso, o
percurso da pesquisa foi guiado com base nos fundamentos teórico-metodológico da pesquisa
qualitativa de caráter exploratório.
MATERIAL E MÉTODOS
Para consecução dos objetivos deste trabalho percorreu-se o trajeto da pesquisa
qualitativa, aliando a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo exploratória, a fim de uma
aproximação da história e dos aspectos culturais dos índios fugitivos ou sobreviventes dos
assassinatos, escravizações e aldeamentos que deram origem ao município de Santo Antônio
dos Milagres.
A pesquisa bibliográfica foi implementada em quatro etapas, sendo que a primeira
consistiu na identificação das fontes bibliográficas que registram a presença indígena e de
negros no processo de formação dos municípios do Médio Parnaíba piauiense. Para tanto,
houve levantamento prévio de produções acadêmicas em bancos de dissertações, teses, artigos
151

Concepção de identidade ancorada nos estudos de Hall (2006)
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e anais de eventos disponíveis na Internet. A etapa seguinte foi a localização das obras por
meio de consultas em bibliotecas (físicas e virtuais) e junto aos alunos, professores e técnicos
do IFPI/Campus de Angical.
Após a etapa de localização das obras houve a seleção das mais relevantes para
exploração dos fatos sociais e históricos que possibilitou evidencial as contribuições da
ancestralidade indígena para o município. A última etapa, resultou no fichamento de texto a
fim de identificar os elementos da cultura indígena presentes no cotidiano; a presença de uma
etnogênese no Piauí; e referênciais para a compreensão de diferentes concepção de educação
voltada para os indígenas.
A pesquisa de campo de caráter exploratório contituiu-se na segunda fase deste trabalho
e objetivou verificar no cotidiano da população as artes utilitárias de ancestralidade indígenas
evidenciadas na pesquisa bilbiográfica. Para isso, houve visita ao município de Angical do
Piauí e Santo Antônio dos Milagres, em lugares onde há vestígios arqueológicos e a presença
de artesãos que preservam técnicas de produção da arte utilitária. Na ocasião foram realizados
registros fotográficos dos utensílios esculpidos nas rochas e materiais de uso domésticos
produzidos com o uso da taboca e outras fibras vegetais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos de Nunes (1972) apontaram que o povoamento da microrregião do Médio
Parnaíba piauiense teve início na época das capitanias, no século XVIII, com um aldeamento
de população indígena conhecido pelo nome de São Gonçalo do Amarante. De acordo com
Chaves (1994) essa região de aldeamento também era conhecida como Sítio do Mulato,
posteriormente deu origem ao município de Regeneração.
Essa região central do Piauí conforme Chaves (1994) já era habitada pelos índios
Gueguês e Acaroás. É importante destacar que os aldeamentos ocorriam meio de conflitos,
guerras e inumeráveis assassinatos de indígenas. Atos desta natureza foram feitos por João e
Félix do Rego Castelo Branco, na ocasião em que “[...] pai e filho foram autorizados pelo
governador do Piauí a usar de qualquer prática para conseguir controlar as duas nações
indígenas que vinham atrapalhando suas ambições de conquistas”. (MENESES; VILANOVA,
2007, p. 31).
O apresamento dos índios pelos colonizadores, na tentativa de submetê-los à sua
vontade, nem sempre era um empreendimento exitoso. Meneses e Vilanova (2007) descrevem
que as fugas eram constantes e de forma tática os índios se organizavam em grupos pequenos

Artigos

Ciências Humanas

14625

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

para dificultar a recaptura e evitar as crueldades praticadas. Ainda de acordo com os autores
em comento muitos dos indígenas fugitivos, da etnia Gueguês a Acaroás deram origem ao
povoamento Canto, conforme segue:
Sob este prisma, pode-se afirmar que a Comunidade Canto (hoje Santo
Antônio dos Milagres), povoado de Regeneração, e São Gonçalo,
respectivamente, bem como Angical do Piauí, em especial o lugar Coité
fazem parte das terras que habitaram sobreviventes das fugas e das
perseguições dos Regos, podendo assim afirmar-se que tanto a primeira
localidade quanto a segunda descendem de Gueguês e Acaroás. (MENESES;
VILANOVA, 2007, p. 31-33)

Ainda de acordo com os autores, os índios sobreviventes permaneceram isolados até
meados do século XX. Com a chegada de migrantes ainda nas primeira décadas de 1800, a
exemplo dos irmãos portugueses Antônio José de Resende e Teresa de Resende, que
trouxeram escravos negros para o lugar chamado “Mata”, onde atualmente situa-se Angical
do Piauí, logo ao perceberem a presença indígena e suas moradias trataram logo de expulsálos.
Mesmo com sua relativa inteligência e ingenuidade, os índios Panelas não
puderam permanecer em nossa região, pois novos habitantes (homens
brancos) tomaram posse da terra amedrontando os selvagens com explosões
de tiros; em dois grupos, um fugiu rumo a Serra Azul do vizinho município
de São Pedro e outro desertou em direção ao Canto povoação vizinha à sede
de nosso município, que recentemente conseguiu sua emancipação política
com o nome de Santo Antônio dos Milagres. Admite-se que uma boa
porcentagem dos habitantes da região citada seja descendente dos nossos
índios. Como prova disso, o lugar é popularmente conhecido como Canto
dos Caboclos, e ainda hoje os moradores mais velhos têm um sotaque
diferenciado das outras regiões, constituindo modo peculiar de pronunciar as
palavras, quase um dialeto (Ribeiro, 2008, p. 24).

Os registros de Ribeiro (2008) evidenciam outra migração forçada que resultou na
divisão dos indígenas em dois grupos, sendo que deram origem ao povoado Canto dos
Caboclos – atual Santo Antônio dos Milagres – e o outro de São Pedro do Piauí. Ademais, é
importante destacar, conforme Lima (1999), que para a época o termo “cabloco” funcionava
como parâmetro para classificar as populações rurais, de descendência indígena e não
civilizada, a exemplo dos analfabetos, em contraposição às populações urbanas de cor branca
e escolarizada.
Corroborando com as evidências da presença indígena na formação da ancestralidade de
Santo Antônio dos Milagres, um documentário produzido pelo programa Caminhos e Trilhas
(2011) – disponibilizado no YouTube –, ilustra fatos interessantes acerca da linguagem falada
no município, ao documentar a existência provável de descendentes ligados a três grupos
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étnicos e não dois, como supunha Meneses e Vilanova (2007) e Ribeiro (2008). O
documentário indica que esses grupos viveram isolados até a década de 1930, nas localidades
Chapada dos Tibúcios, Chapada dos Genésios e Brejinho.
O mesmo documentário registra que o processo de aculturação do antigo Canto dos
Caboclos se intensifica com a introdução do ensino escolar e catequização que introduziu a
população num novo universo simbólico que deslocou papeis e identidades. Posteriormente a
população ensejou o desejo de emancipação política consolidado na Lei de nº 4.810/1995, que
transformou o Canto dos Caboclos em Santo Antônio dos Milagres, num período de
aproximadamente seis décadas.
Segundo o Censo do IBGE de 2010, o município possui uma população de 2.059
habitantes, sendo 77,76% de cor “parda”. Em relação à cor “parda” é importante salientar que
o Estatuto da Igualdade Racial a considera como parte da “população negra” (BRASIL,
2015). Embora haja essa consideração, a terminologia “parda” guarda em si um conjunto de
sentidos e significados que variam ao longo da história brasileira. Osório (2003, p.18) chama
atenção para o fato de que “parda” e também “preta” eram categorias de classificação
utilizadas no Censo de 1872 para designar a parte da população escrava.
Observa-se que a categoria “parda” desapareceu em alguns momentos dos Censos,
precisamente a partir de 1890, quando foi substituída por “mestiça”, para designar os
descendentes de pretos brancos e caboclos. O emprego da categoria “parda” retorna em 1940
para referir-se à população residual que não se autodeclarou como “branca”, “preta” ou
“amarela”. Percebe-se que a partir da saída do isolamento, a atribuição da categoria “parda” à
população residual foi o marco para o início do rompimento com a classificação de “caboclo”
e a internalização de uma nova identidade (rótulo) para o povo do Canto dos Caboclos.
Esse fato pode ser considerado como alternação de identidade, que segundo Berger
(2012, p. 65) pode significar “[...] a possibilidade de opção entre sistemas de significados
diversos e às vezes contraditórios”. Assim, a pesquisa bibliográfica possibilitou perceber que
a alternação de identidades marcou a biografia da população, (re)ordenou estórias, saberes e
fazeres da vida cotidiana152. Com a pesquisa de campo exploratória, buscou-se idenficar
evidências da presença indígena no cotidiano da população que se vê como “parda”.
Nas famosas Bicas de Angical, localidade Pilões, hoje Santa Rita, foram identificadas
as panelas (Figura 01 e 02) produzidas pelos índios “Panelas” para processar alimentos.

152

A expressão vida cotidiana é entendida de acordo com Certeau (2012).
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Figura 25Panela perfurada na rocha

Figura 26 - Panela perfurada na rocha

Na mesma localidade é possível identificar demarcadores de lugares, representados por
blocos de rochas empilhados de forma justaposta, um sobre o outro, lembrando o formato de
uma espécie de pirâmide. Esta demarcação está na área de acesso às bicas, que serviram
durante muito tempo como principal fonte de abastecimento de água aos moradores de
Angical do Piauí. Outro artefato esculpido na rocha são os tanques (Figura 03) indígenas
apropriados pelos fazendeiros para curtir couro de boi à base da cinza de Angico, madeira
abundante na época e que deu origem ao nome da cidade de Angical do Piauí.

Figura 3- Tanques usados na curtição de couro

Ademais, é pertinente relembrar que os índios que habitavam as regiões dos Pilões e
Tanques foram expulsos para o povoado Canto dos Caboclos, restando apenas vestígios
materiais de sua presença e as lembranças vivas na memória dos mais velhos. Além dos
artefatos nas rochas, identificaram-se artesanatos feitos com a taboca e fibras da palha do coco
babaçu, que segundo Ribeiro (2008) possibilitou aos índios Panelas o desenvolvimento de
atividades econômicas.
Em Santo Antônio dos Milagres os artesões produzem arte utilitária para o consumo e o
comércio da região, a exemplo do quibano de taboca. Este tipo de arte utilitária está presente
em diversar regiões no país e neles estão presentes as especifidades dos saberes e fazeres
relacionados ao uso da materia prima e técnicas de trançados. Por exemplo, os índios Baniwa
da Amazônia produzem objetos (Figura 4) trançados com a fibra de aromã (TIRAPELI,
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2006), enquanto que os artesãos de Santo Antônio dos Milagres usam fibras da taboca (Figura
5).

Figura 4-Quibano Baniwa, Amazônia,
Tirapeli (2006)

Figura 5- Quibano de Santo Antônio
dos Milagres

A arte utilitária expressa os traços de uma identidade cultural que se constitue em parte
do conteúdo da vida cotidiana reproduzida pelos agentes de socialização153. A escola
enquanto agente de socialização desempenha um papel importante na (re)produção das
identidades culturais por meio dos processos educativos. Em relação à educação que envolve
os indígenas Luciano (2006, p. 129) destaca dois processos:
Assim, a educação indígena refere-se aos processos próprios de transmissão
e produção dos conhecimentos dos povos indígenas, enquanto a educação
escolar indígena diz respeito aos processos de transmissão e produção dos
conhecimentos não-indígenas e indígenas por meio da escola, que é uma
instituição própria dos povos colonizadores. A educação escolar indígena
refere-se à escola apropriada pelos povos indígenas para reforçar seus
projetos socioculturais e abrir caminhos para o acesso a outros
conhecimentos universais, necessários e desejáveis, a fim de contribuírem
com a capacidade de responder às novas demandas geradas a partir do
contato com a sociedade global.

As duas concepções de educação diante da diversidade cultural apresentada, apontam
para um processo educativo entrópico, ou seja, voltado aos indígenas e à adequação no
atendimento das demandas da sociedade globalizada e não o contrário. Na contramão, existe a
escola não-indígena suscetível de reproduzir em seu currículo as concepções estereotipadas e
estigmatizantes, que historicamente “justificaram” os genocídios, tutelamentos e dificultaram
o reconhecimento das identidades culturais e direito de cidadania.
Palanido e Almeida (2012) evidenciam que a Constituição Federal de 1988 e a Lei
11.645/2008 deram uma nova direção à questão indígena no campo da educação, ao tornar
obrigatório o ensino da história e da cultura indígena nas escolas públicas e privadas. É
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Vide Berger (2007)
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importante ressaltar que a consubstanciação da cidadania indígena no plano formal é fruto de
um movimento desde 1970 e paulatinamente se consolidou por meio da etnogênese. No
Estado do Piauí o fenômeno da etnogênese é recente e ocorre com maior nitidez nos
municípios de Queimada Nova – região no Sudeste do Piauí –, Piripiri e Pedro II – na região
Norte –, respectivamente pelos Cariris, Tabajaras e Tremembés (KÓS, 2013).
CONCLUSÕES
Diante do exposto infere-se que o município de Santo Antônio dos Milagres possui
uma ancestralidade indígena e que passou por um processo de alternação de identidade
“cabocla” para “parda”, o que não significou o desaparecimento total dos elementos da
cultura indígena, mas a constituição de uma identidade cultural híbrida que preserva saberes e
fazeres ancestrais, presentes por exemplo na arte utilitária (quibanos, abanadores, tipitis,
cestos).
Assim, a escola tem o papel primordial de promover uma educação étnico-racial que
contextualize e relacione o currículo escolar com o cotidiano da comunidade, com os saberes
populares ricos em histórias, memórias e os traços de suas identidades, que ao mesmo tempo
os tornam únicos e diferentes. Para tanto, é preciso levar-se em consideração a Lei
11.645/2008, como um dispositivo legal para a formulação e implementação de políticas no
campo da educação que implique no reconhecimento das contribuições da cultura indígena,
saberes e fazeres ancestrais e sentimento de pertença.
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RESUMO: O presente trabalho apresenta-se com o objetivo de avaliar o processo de ensinoaprendizagem no sistema de ensino médio integrado a educação profissional da turma
concluinte do Curso Técnico Integrado em Pesca e 3ª serie de curso Técnico integrado em
Recursos Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB) Campus Cabedelo. A metodologia utilizada foi aplicação de questionários,
quali/quantititavo com questões abertas e objetivas, abordando o perfil dos estudantes e os
aspectos ligados ao currículo Integrado, a relação integrada entre conteúdos e práticas
profissionais, elaborados por uma equipe de multiprofissionais, de modo que, os estudantes
exponham suas considerações quanto ao processo ensino aprendizagem. Os resultados obtidos
das turmas 3º ano em Recursos Pesqueiros (RP) do 4º ano integrado em Pesca(P), quanto ao
gênero 38% e 55% masculinos e 62% e 45% feminino, com idade que varia de 16 a 20 anos.
76% e 72% são residentes em Cabedelo, 62% e 56% sempre estudaram em escola pública,
86% tem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, 66% e 76% não recebem nenhum
beneficio social, 94% escolheram estudar no IFPB, Campus Cabedelo por ser uma instituição
pública de ensino federal, 55% escolheram o curso por oferecer o ensino médio integrado ao
profissional, 76% percebe a integração curricular da formação geral com a profissional do
Curso Técnico pelas disciplinas, 86% pelos conteúdos, 30% não conseguem perceber. 62% e
75% reclamaram que a maior dificuldade foi a ausência de laboratórios e de aulas práticas,
38% e 48% %, as aulas ministradas pelos professores da formação geral, 58% e 22% da
formação técnica profissional atenderam as suas expectativas, os estudantes avaliaram sua
aprendizagem escolar como ótima em 26% e 90% indicariam o curso. Os resultados
apresentados indicam que há uma necessidade de debates e discussões sobre o ensino no
sistema do currículo integrado. Dessa forma, considera-se de grande relevância que o instituto
compreenda o que ocorre no interior da sala de aula sobre ensino integrador e busque
alternativas e iniciativas para a melhoria na qualidade na educação profissional.
Palavras–chave: educação profissional, ensino aprendizagem, pesca

TEACHING LEARNING PROCESS THE CURRICULUM OF BIAS AND
INTEGRATED TRAINING FOR CITIZENSHIP
ABSTRACT: This paper presents in order to evaluate the teaching-learning process in high
school system integrated professional education of those who finished class Course Integrated
Technician Fisheries and 3rd series of integrated Technical Course in Fisheries Resources of
the Federal Institute of Education , Science and Technology of Paraíba (IFPB) Campus
Cabedelo. The methodology used was questionnaires, qualitative / quantititavo with open and
objective questions, addressing the profile of students and aspects related to Integrated
curriculum, integrated relationship between content and professional practices, prepared by a
team of multidisciplinary, so that, students present their considerations about the learning
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process. The results of the groups 3rd year in Fisheries Resources (RP) of the 4th year
integrated in Fisheries (P), according to gender 38% and 55% male and 62% and 45% female,
with ages ranging from 16 to 20 years. 76% and 72% are resident in Cabedelo, 62% and 56%
always studied in public school, 86% have family income of 1 to 2 minimum wages, 66% and
76% receive no social benefits, 94% chose to study in IFPB Campus Cabedelo to be a public
institution of federal education, 55% chose the course to offer high school integrated into the
professional, 76% realize the curricular integration of training with the professional Technical
course for the subjects, 86% for the contents, 30 % fail to realize. 62% and 75% complained
that the greatest difficulty was the lack of laboratories and practical classes, 38% and 48%%
of classes taught by teachers of general education, 58% and 22% of technical training met
their expectations, students rated their school learning as excellent in 26% and 90% indicate
the course. The results presented indicate that there is a need for debate and discussion on
education in integrated curriculum system. Thus, it is considered of great importance that the
Institute understands what happens inside the classroom on integrating education and seek
alternatives and initiatives to improve quality in education.
KEYWORDS: professional education, teaching and learning, fishing
INTRODUÇÃO
O ensino integrado tem por objetivo “disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho a
nova síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, entre a teoria e a prática,
entre o conhecimento, o trabalho e a cultura” (KUENZER, 2002, p. 4344). É de fundamental
importância uma reflexão sobre as concepções de disposição do ensino médio pelo currículo
integrado atuais no meio educacional. É uma instrução que almeja constituir um profissional
crítico, de modo que, o possa refletir sobre sua condição social e compartilhar das ações em
benefício dos interesses da sociedade como um todo. Como formação humana, o que se busca
é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa
para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado
dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das
relações sociais subjacentes a todos os fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 85).
O debate teórico travado pela comunidade educacional, especialmente entre aqueles que
investigavam a relação entre o trabalho e a educação, afirmava a necessária vinculação da
educação à prática social e ao trabalho como princípio educativo. Assim, a proposta da
politécnica (constitui o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que
caracterizam o processo de trabalho) para o ensino médio tornou-se a concepção que buscava
romper com a dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação
humana em sua totalidade (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010).
O foco no currículo integrado considera concepções criticas em relação a educação
profissional e formação cidadã, de modo que integração curricular, não ocorre somente pela
oferta de disciplinas da Educação Profissional e da educação básica. Percebe-se que a
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integração demanda uma leitura da realidade sólida, com a participação dos sujeitos
envolvidos na aprendizagem. “A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e
específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da
ciência e da cultura” (RAMOS, 2005, p. 122).
É de essencial importância que o relacionamento entre educandos e educadores ocorra
de forma estreita e com condições específicas. Portanto a integração necessita apoiar-se sob a
linha de trabalho, quer seja, cientificamente ou culturalmente, solicita do educador a
compreensão das relações estabelecidas sob o ponto de vista da aprendizagem. “Não posso ser
professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige
de mim uma definição” (FREIRE, 2010, p. 102).
Dessa forma, este trabalho objetivou-se em avaliar o processo de ensino-aprendizagem
do curso técnico integrado em Pesca e Recursos Pesqueiros no sistema de ensino médio
integrado a educação profissional do IFPB Campus Cabedelo
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi encaminhado pela segunda vez, em atendimento os pareceres do
comitê de ética, para aprovação no Comitê de Ética, estando o mesmo no momento em
Apreciação Ética, em conformidade com os preceitos da Resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde, entre eles o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), sendo aprovado pelo CAAE: 54205116.0.0000.5185
O projeto foi apresentado aos alunos das turmas do 3º ano do curso técnico
integrado em Recursos Pesqueiros e do 4º ano do curso técnico integrado em Pesca,
como parte da disciplina Tecnologia do Pescado.
Foi formada uma equipe de multiprofissionais composta por professores, pedagoga,
assistente social, técnico administrativo e também estudantes dos cursos Técnico
integrado em Pesca e Recursos Pesqueiros para participação de forma voluntária na
organização da pesquisa.

Foram elaborados questionários (quali/quantititavo), com

questões objetivas, sendo um dos questionários do perfil dos estudantes, outro sobre os
aspectos ligados ao currículo Integrado, a relação integrada entre conteúdos; conteúdos e
práticas profissionais, outros dois sobre o envolvimento no processo ensino
aprendizagem da gestão, professores e técnicos e por último um questionário de autoavaliação realizada pelos estudantes, onde os mesmos responderam na primeira parte
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dados em relação ao seu perfil e na segunda parte os mesmo completam com suas
considerações quanto ao processo aprendizagem.
A aplicação dos questionários, bem como, o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), que voluntariamente foram convidados a responder as questões
solicitadas, no momento ou posteriormente, sendo esclarecido ainda, que os estudantes
que não atingiram ainda a maior idade, os pais dos mesmos assinaram o termo de
assentimento livre e esclarecido (TCLE).
Os professores e técnico administrativos também foram convidados a responderem questões
relacionadas ao currículo integrado, bem como, outras questões objetivas de importância no
processo ensino aprendizagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 18 estudantes da turma do 4º ano integrado em Pesca(P) e 21
do 3º ano integrado em Recursos Pesqueiros (RP).
Os resultados obtidos das turmas do 4º ano integrado em Pesca(P) e do 3º ano integrado
em Recursos Pesqueiros (RP) quanto ao sexo 62% e 38%

masculinos e 38%

e 62%

feminino, com idade de 18 anos em 55% e 24%, sendo 72% e 76% residentes em Cabedelo,
56% e 62% sempre estudaram em escola pública, 34% 52% tem renda familiar de 1 a 2
salários mínimos, 66% e 76% não recebem nenhum beneficio social, 55% 44% escolheram
o curso Técnico por

oferecer o ensino médio integrado ao profissional, 45% e

42%

percebem a integração curricular da formação geral com a profissional do Curso Técnico
pelas disciplinas, 75% e 62%

reclamaram que a maior dificuldade foi a ausência de

laboratórios e de aulas práticas, 72% e

62%. As aulas ministradas pelos professores da

formação geral atenderam as expectativas dos estudantes em 38% e 48% totalmente e da
formação técnica profissional em 22% e 58% totalmente. Os estudantes avaliaram o
desenvolvimento de sua aprendizagem escolar como boa em 66% e 72%, como boa.
Relataram ainda que os professores contribuíram para aprendizagem em 44% e 52%
totalmente. Os estudantes indicariam o curso 66% e 90%.
Os estudantes sugeriram mais matérias técnicas no início do curso Técnico em pesca
66% e disseram gostar mais das seguintes disciplinas: Matemática (22%), Tecnologia do
Pescado, Oceanografia, Estabilidade, Navegação, Arte de Pesca, Português (12%) e Biologia
(6%), enquanto que a turma de Recursos Pesqueiros sugeriu mais visitas técnicas 86% e as
disciplinas que mais gostaram foram: Biologia Marinha (28%), Tecnologia do Pescado
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(24%), Aquicultura (18%), Biologia (14%), Química (10%) e História (6%). As duas turmas
disseram que os professores são bons.
Quando questionados se houve contextualização do curso com a área de trabalho, os
estudantes do curso de Pesca responderam em 78%, Recursos Pesqueiros 42% que não houve.
A participação dos estudantes do curso de Pesca em Projetos de Pesquisa foi 44% e em
Extensão 38%. Já o curso de RP a participação foi de 24% em pesquisa e 24% em Extensão.
Quanto à participação das turmas (P e RP) em eventos na área do curso 84% e 90%,
participaram do SIMPEQ. Recebem benefícios da assistência estudantil de auxilio
alimentação e transporte, 78% para o curso de Pesca e 95% ( RP). Relataram que os auxílios
são de grande importância para participação em atividades de pesquisa, extensão, elaboração
do TCC no turno vespertino. Relataram que a atuação da coordenação do curso foi parcial em
44% para o curso de Pesca e 52% RP. Enquanto que a atuação da COPAE foi também parcial
em 44% (P) e 48% (RP).
A avaliação do ensino no Campus Cabedelo foi considerada como 38% ótima, 38%
bom, 18% regular e 6% ruim (Pesca) e 42% ótimo, 48% bom e 10% regular para RP.
Quanto a participação dos estudantes nas aulas e nos estudos, os mesmos responderam
56% bom, 28% ótima e 16% regular para Pesca e 62% bom, 24% ótima e 14% regular para
RP. Sobre a utilização de material didático nas aulas, 34% ótimo Pesca e 48% ótimo para RP.
Quanto à dedicação aos estudos: 61% regular, 33% bom e 6% ótimo, Pesca e 48% bom,
24% ótimo e 28% regular, RP. Freqüência nas aulas 61% boa (P) e 58% ótima (RP).
Pontualidade 50% boa (P) e 66% ótima (RP). Comportamento 50% bom ( P) e 66%
ótima(RP). Cumprimento das atividades escolares 50% boa (P) e 52% boa (RP).
Para os estudantes os professores são 61% bons (P) e 58% ótimos (RP). Já a direção
50% boa, (P) e 42% regular, RP.
Comentários pertinentes das duas turmas: Deveria ter mais atenção ao curso de Pesca;
mais aulas práticas; mais laboratórios; deveria entregar o certificado do ensino médio ao
termino do 3º ano de curso; mais assistências as pessoas com deficiência; quadra esportiva;
acompanhamento no processo ensino aprendizagem. No geral avaliaram a instituição como
ótima e para alguns chega a ser uma “mãe”.
No currículo integrado implica que a relação entre conhecimentos gerais e específicos
seja estabelecida ao longo da formação técnica e eixos do trabalho, da ciência e da cultura
(RAMOS 2005). Deste modo, a integração curricular, sugere a interdisciplinaridade e assim a
visão de mundo. NESSRALLA, 2012. Sendo assim, as disciplinas devem se o viés para
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concepção e análise da real proposta e também de soluções, ainda que parciais, sobre os
problemas que dela emergem. (BIANCHETTI; JANTSCH, 2004; SILVA, 2006).
CONCLUSÕES
Os resultados apresentados indicam que há uma necessidade de debates e discussões
sobre o ensino no sistema do currículo integrado. Dessa forma, considera-se de grande
relevância que o instituto compreenda o que ocorre no interior da sala de aula sobre ensino
integrador e busque alternativas e iniciativas para a melhoria na qualidade na educação
profissional.
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RESUMO: Esse artigo buscou analisar, por meio de coleta de dados primários e
secundários associado à revisão de literatura, o processo de formação e ocupação do
bairro Santa Luzia, popularmente conhecido como Funil, dando ênfase ao sub bairro
Serrinha, na verificação dos diversos riscos socioambientais dos quais a população pobre
e residente vive. Para tanto, realizamos visitas de campo, entrevistas e questionários para
capturar nas falas e na observação, as feições históricas desse processo. Percebeu-se que
outros investimentos de análise deverão ser realizados para compreender a ponte que une
os processos do passado com os que se desdobram no presente, vinculados à formação
desse urbano que carrega em si a contradição do modo de produção capitalista.
Palavras-chave: agentes produtores, demografia, pobreza, segregação sócio espacial

CASE HISTORY OF TRAINING AND RISK OCCUPATION IN SUB
NEIGHBORHOOD SERRINHA OF THE NEIGHBORHOOD SANTA
LUZIA BATTLE - ALAGOAS
ABSTRACT: This article seeks to analyze , by collecting primary and secondary data
associated with the literature review , the process of training and occupation of the
neighborhood Santa Luzia , popularly known as Hopper , emphasizing the sub district
Serrinha , verifying various risks environmental of which the poor resident population
lives . Therefore , we conducted field visits , interviews and questionnaires to capture the
lines and watching , the historical features of this process . It was noticed that other
investment analysis should be conducted to understand the bridge between the processes
of the past with that unfold in this linked the formation of this city that carries in itself the
contradiction of the capitalist mode of production.
Keywords: producers agents , demographics , poverty , segregation sociospatial
INTRODUÇÃO:
O crescimento das cidades, sobretudo aquelas mediadas pela expansão capitalista, tem
produzidos formas urbanas com diferentes escalas de complexidade. É comum, no caso
das cidades brasileiras, o surgimento de aglomerados urbanos dotados de moradias
subnormais e em constante risco demográfico. Para além de riscos ligados aos impactos
ambientais, decorrentes da ocupação desordenada do solo urbano, populações carentes
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veem-se acuadas em parcelas inabitáveis do solo, do ponto de vista de disponibilidade de
infraestrutura, em péssimas condições de moradias, pondo em risco, além de suas vidas, o
seu direito à cidade como enfatiza os pesquisadores Carlos (2007), Torres (2000) e Corrêa
(2002).
Não diferente de outras realidades, apesar de estar situado na cidade pequena, o
bairro Santa Luzia, popularmente conhecido como Funil apresenta alta complexidade por
reunir numa única espacialidade inúmeras características da segregação socioeconômica,
o que culmina numa série de riscos a demografia ali residente. Para além disso, podemos
falar de vários funis, já que essa complexidade também é capaz de produzir a
heterogeneidade dentro do próprio bairro.
Esse artigo é proveniente de um projeto de extensão aprovado pela PROEX/IFAL,
intitulado “Demografia de risco ambiental dos moradores do Bairro Santa Luzia,
Funil, Batalha, Alagoas.” que a seis meses nos colocou de frente às diversas faces desse
urbano para verificar os riscos demográficos. Nessa oportunidade discutiremos a histórica
dinâmica de uso e ocupação do bairro, bem como elencar os agentes produtores do espaço
que têm participação notável neste processo.

MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia desse estudo esteve imersa na coleta de dados quantitativos e
qualitativo em campo e com base em informações primárias e secundárias. Para coleta de
dados quantitativos, foi aplicado em cada casa da área de estudo um questionário para
projetar um perfil socioeconômico da população e paralelamente conhecê-la. Como
também, foram observadas características de riscos demográficos presentes na área.
Aliado a essa coleta, as revisões de literatura e o acesso à vivência da comunidade nos
permitiu analisar a realidade posta com mais propriedade. Em gabinete, realizamos o
tratamento desses dados buscando correlações, locais, regionais e até mesmo, globais,
entendendo que o fenômeno posto não é apenas específico ao território de Batalha. Como
materiais foram utilizados smartphones, gravadores, câmeras digitais, cenas de imagens
de satélites disponíveis na plataforma Google Earth, livros e computadores.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS
Em busca da compreensão sobre riscos demográficos
O sociólogo Haroldo Gama Torres (2000), aborda a ideia de risco ambiental na
perspectiva humanística de impactos ambientais, usando a ideia de risco como categoria
chave em suas análises. Para fundamentar essa ideia, Torres (2000) acredita que a maioria
das ações humanas podem ser analisadas por meio de um algum modelo de risco dentro
de atitudes muito corriqueiras do cotidiano, como atravessar a rua ou embarcar em um
voo. Partindo desse ponto de vista, o risco pode ser compreendido como a chance mais
provável de determinados indivíduos ou grupos estarem sujeitos a ameaças por fenômenos
específicos.
Segundo Torres (2000), os riscos são compreensíveis somente pela observação do
cotidiano, há aqueles que só são possíveis de entender a partir de procedimentos
científicos complexos, tais como cruzamentos de variáveis infra estruturais, sociais,
econômicas, culturais e politicas ligadas ao espaço de análise. Ele também destaca que
uma das características mais marcantes da sociedade moderna é a sua contradição, pois se
por um lado temos a capacidade humana de minimizar riscos “conhecidos”, por outro, na
tentativa de resolver riscos, criamos milhares de outros riscos desconhecidos para a
população.
Diante do esboçado nos cabe analisar como se deu a ocupação e os usos da área de
estudo, localizada na cidade de Batalha em um bairro de típicas condições sub-humanas,
como as relatadas em vários trabalhos sobre periferias em toda América Latina. O que a
torna não casual é a potencialidade da materialização da pobreza no espaço urbano numa
cidade pequena, já que a maioria desses estudos rotula a metrópole como local por
excelência desses casos. Entenderemos para além do debate tradicional de impactos
ambientais, os diversos riscos demográficos que essa população está sujeita.

O messianismo e a produção do espaço franciscano na Serrinha em Batalha:
A história do Bairro Santa Luzia, popularmente chamado de Funil, tem sua história
de uso e ocupação bem mais antiga que sua própria história enquanto bairro. De acordo
com Barros (2005), após algumas disputas pela posse do território entre Traipu e Belo
Monte, instituiu-se em 1952 a criação da comarca de Batalha. Durante esse período
aconteceram algumas revoltas e marcos históricos (principalmente de cunho religioso)
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cruciais para a definição da realidade que encontramos hoje na cidade de Batalha.
Podemos citar a vinda de Antônio Fernandes de Amorim para o sertão alagoano em 1936,
também conhecido como “o franciscano”, que foi um líder messiânico criado na
Comunidade Franciscana de São Francisco das Chagas de Canindé no Recife.
Segundo Neves (2015), o Franciscano pregava ideias escatológicas, de conversão,
profetizava tempos melhores e enfatizava a boa conduta como busca de recompensas para
entrar no céu e era considerado, o sucessor de Padre Cícero Romão Batista após sua
morte. Seu discurso religioso com forte cunho político contagiou a população e logo
adotaram a prática do messianismo, que era “a ação de um grupo obedecendo às ordens do
líder sagrado, que vem instalar na terra o reino da sonhada felicidade” (QUEIROZ, p.383,
2003).
Conforme Neves (2015) quando o ‘franciscano’ apareceu, pregando pelas estradas,
o povo foi se convencendo de que ele era realmente o sucessor do padre Cícero, isso fez
com que os peregrinos tornassem-se fanáticos e por onde o franciscano passava sua legião
de seguidores aumentava. Certo dia ele criou uma vila, instaurada no alto de uma serra:
“No local onde foi erguida a cruz, nasceu, como por encanto, uma vila. Romeiros
começavam a chegar de toda parte para ouvir os conselhos do ‘Franciscano’”
(DANTAS, 1954, p.6, citado por NEVES, 2015).

O que a população de Batalha chama de serra é uma unidade de relevo isolada
classificada como morro, porém no senso comum é chamada de Serrinha, a cota
altimétrica mais alta do espaço urbano em análise, ver figura 01. Como podemos ver na
imagem 01 abaixo, a peregrinação do Franciscano ganhou forma espacial, construindo um
tempo e uma estrutura num ponto em Acrópole, o que na Grécia antiga correspondia ao
ponto mais alto da cidade. A vista da Serrinha oferecia geocondições de segurança e
visibilidade, em uma cidade de tradição rural, com forte presença dos moldes oligárquicos
do sertão alagoano.
Esses fatos fizeram com que o seu crescimento gerasse desconfiança nas elites
políticas e econômicas da cidade, uma vez que os fazendeiros viram-se prejudicados pela
ausência de mão de obra e ameaçados com o fanatismo daqueles homens, ver Neves
(2015). Esse fenômeno desembocou na caça do franciscano e a igreja se vendo
pressionada apelou para o governo estadual mandando uma carta, relatando o
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incontentamento, a desordem e o risco de revolta com as ideias messiânicas e pedindo a
expulsão de Antônio Fernandes.

Figura 01: O morro conhecido como Serrinha e as feições habitacionais do Funil –
IFAL, 2016.
Contudo ele não foi embora e a perseguição perdurou, circunstância a qual mais
tarde, em 1952, gerou a luta travada entre aproximadamente 300 homens, que de acordo
com Neves (2015) estando divididos entre soldados da polícia estadual e fanáticos
sectários do movimento franciscano, essa luta instituiu a comarca de Batalha e também
caracterizou o atual nome da cidade. Cerca de 2 anos mais tarde, Antônio Fernandes de
Amorim foi assassinado cruelmente, mas a força do movimento iniciado por ele não
desapareceu, pelo contrário continuou lá instalada, mesmo que de certa forma segregasse
e isolasse uma parcela da comunidade.
Essa tradição do messianismo é importantíssima para que possamos entender a
relação aparentemente quebrada, entre a sociedade que se estabelece hoje e as práticas
religiosas de antigamente, uma vez que esse movimento também tem o seu lado social e
neste representa a tentativa de resposta de um grupo social oprimido diante de situações
sociais opressoras.
O atual Bairro Santa Luzia, reproduz e configura na sociedade batalhense
exatamente essa vertente que o messianismo deixou. Conseguiu, com novo vetor de
ocupação, por meio de outros processos, atrair pobres, oprimidos e marginalizados que
habitam de maneira precária, no mesmo morro que outros pobres habitaram e perderam
uma batalha contra os agentes hegemônicos daquela época.
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Do Funil a Santa Luzia: O novo vetor de ocupação e as velhas pobrezas
A nova etapa de uso e ocupação desse bairro deu-se de forma periódica,
influenciada pela etapa anterior. Aparentemente à negação da liderança exercida pelo
franciscano, por parte das elites rurais, que em Batalha tem sua vida política, ganhou uma
face espacial. Toda a área onde os romeiros se alocavam, que corresponde a outra margem
do Rio Ipanema, hoje atualmente o bairro Santa Luzia, é uma área esquecida e desprovida
de ações importantes por parte do agente Estado.
Em diversos relatos, moradores desconectados ou não à figura dos romeiros do
passado, simbolicamente em suas falas citam que precisam “ir à cidade” ou “ir à
Batalha”. Nossas impressões de campo nos levam a compreender o bairro como uma área
ruralizada e esquecida, tendo o Rio Ipanema como grande abismo simbólico dessa história
de rejeição. Ou ainda, duas cidades em uma, onde a Batalha corresponde o espaço
institucional do poder reconhecido pelas elites rurais e políticas e o bairro Santa Luzia, o
Funil, um espaço de contra poder, uma possível “Canudos” no Sertão de Alagoas,
insurgente e que precisa ser mantida dentro de um nível de controle.
Esses fatores levam a população a procurar alternativas para tais problemas e muitas
vezes loteamentos populares, conjuntos habitacionais e favelas tem apresentado a melhor
saída. Observamos, no contraste da cena urbana que,
“A população mais pobre também procura as áreas mais distantes por vários
motivos: os terrenos são mais baratos e existe a possibilidade de autoconstrução”
(CARLOS, 2007, p. 46).

Não se sabe exatamente, como essa segunda fase de ocupação se deu, mas sabemos
que o efeito de punição a ação messiânica foi tão contundente que as pontes de ligação
dos novos moradores com os antigos foi um elo brutal, e ao mesmo tempo sutilmente,
quebrado e necessita de outras pesquisas para compor esse quebra-cabeças de ocupação
histórica da área. Os únicos dados como ponto de partida, dessa nova ocupação que
utilizaremos nesse artigo, foram as entrevistas semiestruturadas de moradores antigos e da
ação institucional dos agentes de saúde, que enriqueceram os relatos sobre o cotidiano da
área, além dos questionários aplicados em todas as casas de condições subnormais.
De acordo com os questionários aplicados, a maioria dos moradores das habitações
irregulares veio de municípios do próprio estado, sendo 84% do Sertão, em seguida de 8%
do Agreste e por fim de 3% Maceió que corresponde a Zona da Mata e apenas 3%
realizou a migração interestadual vindo do Ceará.
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A comunidade do bairro de Santa Luzia, conhecida como Funil, reúne na cidade de
Batalha, elementos de vulnerabilidades socioambientais e por isso mesmo vive em riscos
demográficos. Para além disso, podemos verificar, que mesmo sendo um bairro de baixa
densidade demográfica se relacionada com outras realidades urbanas densas, a existência
de um sub-bairro, que corresponde a uma área dentro do bairro com características e
cotidiano próprios. Esse sub-bairro é chamado de Serrinha, onde está a igreja franciscana
situada no topo do morro como foi relatada no subtítulo anterior.
Com a especulação imobiliária, a cidade de Batalha se caracteriza pela dualidade da
ocupação, o que segundo Carlos (2007) existe uma população que tem condições de
pagar, e morava na “cidade formal” – os integrados aos fluxos globais, mercadológicos e
infraestruturais, enquanto que a população da Serrinha, por exemplo, desprovida de
recursos financeiros habita a “cidade informal” – formando o grupo dos excluídos.
No que se refere à escolaridade os moradores são, em sua grande maioria, pouco
escolarizados, tendo apenas a formação fundamental da educação básica interrompida,
enquanto os mais velhos são predominantemente analfabetos e seus filhos ou netos
tendem a evasão escolar por não contar com estrutura doméstica para continuar os
estudos, conforme podemos conferir no gráfico 01.

Gráficos 01 e 02: Entre escolaridade e Renda dos moradores da
Serrinha – IFAL, 2016
Além disso, estes sobrevivem dos programas sociais do governo e associam a renda
com esporádicos trabalhos que aparecem com baixa remuneração, o que chamam de
“bico”, como por exemplo: destoca de roças, atividades da construção civil não
especializada, lavagem de roupas, diárias eventuais para limpeza de residências, entre
Artigos

Ciências Humanas

14646

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

outros. Como a renda não é suficiente, ver gráfico 02, jovens participam de esquemas
criminosos e também a prostituição, como profissionais do Estado relatou, culminando
num alto índice de adolescentes grávidas.
Em meio à sociabilidade cruel, estes convivem em casas construídas com material
improprio e inseguro, associados a nichos ecológicos de risco, tais como animais
peçonhentos e com frequente uso da água contaminada coletada no Rio Ipanema. As casas
da Serrinha são predominantemente de barro associado com restos de outros materiais que
são coletados pelos moradores em áreas de descartes, ou simplesmente lixões. Essas casas
são auto construídas, ver Carlos (2007), sem nenhum critério de segurança, e um dos
moradores nos relatou que o mesmo trabalha na construção dessas casas para vender,
efetivando a comercialização do espaço urbano desestruturado, na venda da miséria a
preços muito acessíveis, porém significativo para essa parcela pobre.
Observamos que existem uma certa rotatividade de moradia na área e as casas são
adquiridas pela compra, porém sem acesso à escritura do terreno. Cerca de 39,47%
compraram a casa de barro, enquanto 34,21% foram seus próprios construtores. Essas
casas são muito pequenas, irregulares e nelas moram mais de 3 pessoas como podemos e
sua ocupação é antiga ultrapassando mais de duas décadas de acordo com os relatos.
Conforme Corrêa (2002) a cidade possui uma cota relativamente grande de agentes
produtores de seu espaço, dentre eles estão os grupos sociais excluídos que representam
boa parte desse percentual. Essa camada social se torna de fato produtora do seu espaço
quando, sem opções, é submetida a uma segregação espacial seguida de uma posterior
exclusão social que conduz os indivíduos a zona periférica da cidade, caracterizando
assim o fenômeno de periferização da mesma. Sendo assim,
“as moradias são modestas e geralmente estão em precárias condições. Além de se
localizarem em lugares distantes muitas vezes há falta de água, luz e
esgoto”(SILVA,1997, p. 01).

A comunidade em questão está não apenas em vulnerabilidade ambiental, mas
também apresenta riscos sociais ligados a insegurança, exposição a riscos provocados por
eventos de ordem econômica, por conta da população mais empobrecida e impossibilitada
de reverter a situação de desigualdade decorrente do modo de produção capitalista. Em
campo, percebemos que crianças e idosos vivem em riscos de insalubridade, em contato
direto com água contaminada e sem acesso ao uso de estrutura sanitária adequada, por
isso realizam suas necessidades orgânicas no fundo das casas sem nenhum trato higiênico.
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CONCLUSÕES

Observamos por meio do que foi discutido, a produção do bairro Santa Luzia e o
sub-bairro Serrinha e a dinâmica da desigualdade dos processos urbanos na reprodução da
pobreza e sua materialização espacial. A precariedade das formas habitacionais e das
ausências da ação estatal no fornecimento de infraestrutura básica geram toda problemática
da demografia de riscos, estes por sua vez, mais que ambientais, sendo também políticos,
culturais e econômicos.
A realização dessa pesquisa tropeçou nas montagens dos cenários históricos, e
percebemos a necessidade de voltar o recurso das narrativas e busca de documentos para
compreender: O papel do messianismo para formação da área e seus rebatimentos da
atualidade; bem como, analisar ação dos agentes produtores do bairro utilizando a
metodologia discutida por Corrêa (2002).
Porém, os dados atuais apontam para outros dilemas ligados ao consumo
indiscriminado de água que podem estar adoecendo a população local. Essas inquietações
são novos apontamentos para desvendar as questões do morar/habitar dessa parcela pobre
que vivem em constante batalha de sobrevivência no município de Batalha, Alagoas.
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RESUMO: Este trabalho apresenta um relato de experiência do Projeto de Extensão
“Produção de material didático-pedagógico para o ensino de Geografia”, do IFAL. As
atividades foram centradas na aplicação de jogos didáticos como ferramentas de estímulo à
aprendizagem da disciplina de Geografia e tiveram como objetivo servir de alternativa aos
processos tradicionais de construção do conhecimento, visando despertar o interesse dos
educandos pela matéria e conteúdos envolvidos. Percebeu-se que, utilizando o lúdico,
despertou-se o interesse dos educandos em relação às abordagens da disciplina, o que
confirma, portanto, a eficácia da estratégia de adotar tais metodologias. Nesse sentido,
destaca-se a importância de o docente lançar mão de atividades diferentes daquelas utilizadas
tradicionalmente, de modo que o educando possa sentir-se estimulado e envolvido com o
conteúdo que se deseja transmitir.
Palavras–chave: Ensino de geografia, ludicidade, jogos didáticos.

PRODUCTION ALTERNATIVE OF BIOFUEL TO DIESEL OIL
THROUGH THE FRYING OILS TRANSESTERIFICATION
ABSTRACT: This paper presents an account of Extension Project experience "Production of

teaching-learning materials for teaching geography," the IFAL. The activities were focused on
the application of didactic games as tools of encouragement to learning the discipline of
Geography and were intended to serve as an alternative to traditional processes of
construction of knowledge, aiming to arouse the interest of students in the subject and
involved content. It was noticed that, using the playful, aroused the interest of students in
relation to approaches to discipline, which therefore confirms the effectiveness of the strategy
to adopt these methodologies. In this sense, it highlights the importance of the teacher to
resort to activities other than those used traditionally, so that the student can feel stimulated
and involved with the content you want to stream.
Keywords: Geography teaching, playfulness, educational games.
INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios para os educadores, hoje, diz respeito à adoção de práticas
pedagógicas que cativem e motivem os alunos, despertando nesses o interesse pelas aulas. Por
isso, muito se discute sobre a necessidade de o docente inovar em suas práticas em sala de
aula e de se promover mudanças no ensino e na transmissão dos conteúdos. Porém, por mais
debatidas que sejam essas alterações, observa-se que a maior parte dos profissionais de
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educação ainda encara as novas estratégias de ensino como um verdadeiro paradigma,
opondo, por vezes, resistência a essas novas metodologias, efetivando-se a manutenção das
antigas e monótonas aulas puramente expositivas, nas quais o docente é o único a falar e a
expor o conteúdo de aula.
Contrapondo-se a essa realidade, o lúdico surge com o objetivo de articular o ensino dos
conteúdos com a prática de metodologias que despertem nos alunos o interesse pelo estudo da
matéria. Para Dohone (2003, apud SAWCZUK & MOURA, 2012), o lúdico “é a forma
eficiente de entrelaçar uma atividade agradável e motivadora com o conteúdo educacional que
desejamos e necessitamos transmitir”.
A partir do conceito, depreende-se que, ao lançar mão de uma atividade lúdica, parte-se
do princípio básico de que a assimilação dos conteúdos formais da disciplina deve ocorrer de
forma dinâmica e divertida.
Na literatura, a defesa de uma sala de aula renovada é amplamente discutida. A maioria
dos autores defende que os professores devem melhorar suas aulas por meio da busca de
métodos que facilitem a assimilação dos conteúdos pelos alunos. E não diferente das demais
ciências, o ensino de Geografia também vem sendo motivo de discussão, haja vista a grande
quantidade de conteúdos dessa disciplina e sua ampla relação com o dia a dia.
Para Bastos (2011), o ensino da Geografia precisa ser mais dinâmico e prazeroso para
que os conteúdos sejam assimilados. De acordo com o autor, é necessário que o docente
ofereça uma aula para além do livro didático, de maneira que essa esteja em maior conexão
com o cotidiano, além de caber a ele a necessidade de buscar uma renovação de suas práticas
por meio da adoção de métodos que atraiam a atenção dos educandos, para que eles se sintam
inseridos no processo de ensino-aprendizagem e tenham vontade de aprender.
Sabendo dessa necessidade de aliar a transmissão de conteúdos à adoção de técnicas
prazerosas e lúdicas, os jogos surgem como meio de facilitar os estudos. Ao discutir os
inúmeros benefícios de se adotar essas ferramentas na sala de aula, Castellar & Vilhena
(2010) afirmam que “os jogos possibilitam a interação entre alunos e entre alunos e professor,
estimulando a cooperação, contribuindo para o processo contínuo de descontração e
auxiliando na formação e na consolidação de conceitos”. Para os autores, a atividade com
jogos rompe com as práticas tradicionais mantidas pelos professores; dá ao estudante a
oportunidade de aprimorar a sua capacidade cognitiva, por meio da construção de um
raciocínio lógico; favorece a participação ativa dos alunos em atividades escolares; e é uma
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ferramenta eficaz no combate ao baixo rendimento escolar e à falta de interesse dos
estudantes no processo educativo.
Assim, no presente trabalho, relata-se a experiência desenvolvida pelo Projeto de
Extensão “Produção de material didático-pedagógico para o ensino contextualizado da
disciplina de Geografia” do IFAL – Campus Maceió, a qual se dispôs a despertar o interesse
dos educandos pelas aulas de Geografia por meio de atividades lúdicas, com ênfase para a
adoção de jogos didáticos e brinquedos pedagógicos.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente atividade esteve vinculada ao Projeto de Extensão “Produção de material
didático-pedagógico para o ensino de Geografia”, do IFAL – Campus Maceió, e foi
desenvolvida com estudantes do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Dr.
Joviniano de Almeida Rodas, localizada no município de Marechal Deodoro (AL).
Para a efetiva aplicação de jogos nas aulas de geografia na Instituição envolvida, foi
realizado um cronograma de atividades preliminares, que incluía reuniões com a coordenação
pedagógica, observações de aula e aplicações de aulas-piloto.
Em um primeiro momento, a equipe do projeto, composta por bolsistas e pelo
orientador, realizou a apresentação da proposta à direção da escola, à coordenação pedagógica
e aos professores responsáveis em ministrar a disciplina de Geografia. Na oportunidade,
foram estabelecidas as temáticas norteadoras que iriam guiar o desenvolvimento dos jogos e
aulas-piloto. Esse diálogo foi necessário como forma de aliar as possibilidades de abordagens
previstas no Projeto aos conteúdos que integravam a ementa da disciplina de Geografia das
turmas envolvidas na ação de extensão.
Decorrido o período inicial de planejamento, foi realizada a implementação das ações
do projeto em sala de aula. Essa primeira etapa foi marcada pela realização de doze oficinas
de revisão e apresentação dos conteúdos previamente estabelecidos com e equipe pedagógica
da Instituição, que possibilitaria nortear os jogos e brinquedos pedagógicos a serem aplicados.
A essas aulas-piloto deu-se o nome de “oficinas pedagógicas”.
Nas oficinas pedagógicas, era realizado, inicialmente, um diálogo investigativo. Esse
visava, sobretudo, traçar um panorama acerca do grau de conhecimento da turma em relação à
temática a ser abordada, além de ser uma estratégia que tinha como objetivo aguçar o
interesse dos estudantes para com os conteúdos.
Os bolsistas ministraram os conteúdos utilizando recursos como textos, imagens,
charges, vídeos, mapas, pesquisas, poesias, músicas e documentários. Os temas abordados
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foram: estrutura interna da Terra, industrialização, recursos minerais, fontes de energia, relevo
terrestre, dinâmica climática e regionalização do Brasil.
Após a finalização da abordagem teórica, os alunos envolvidos eram desafiados a
colocar em prática os conteúdos trabalhados, por meio da realização de atividades diversas,
que incluíam a confecção de mapas conceituais e cartazes, a resolução de situações-problema,
a participação em debates, seminários e dinâmicas interativas, além da resolução de pequenos
questionários.

Figura 1. Execução das oficinas-pedagógicas. Acervo do Projeto (2015).
Posterior à fase de execução das aulas-piloto, foram aplicados os jogos educativos e
brinquedos pedagógicos desenvolvidos pela equipe do projeto. Os bolsistas e voluntários
elaboraram, inicialmente, um jogo modelo para cada tema abordado nas oficinas pedagógicas.
Os jogos foram confeccionados, testados e aplicados com os integrantes do projeto antes da
sua efetiva aplicação na sala de aula.
Para elaboração dos jogos levou-se em consideração a faixa etária dos estudantes, os
assuntos abordados em sala de aula pelos docentes, a aplicabilidade do jogo no ambiente
escolhido, os materiais necessários e o nível de abordagem adotado durante a revisão
executada pelos bolsistas nas oficinas pedagógicas. Para cada jogo, foi elaborada uma
proposta didática contendo a série, os conteúdo, os materiais necessários, além de algumas
regras e dicas fundamentais para o seu perfeito andamento.
Na construção dos jogos didáticos, priorizou-se a utilização de materiais acessíveis e de
baixo custo, como cartolinas, papelão, emborrachado, cola, tesoura e impressos, visando a sua
posterior reprodução por parte dos alunos e professores em situações comuns do cotidiano
escolar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, foram desenvolvidos dez brinquedos didático-pedagógicos. A Alguns dos
jogos confeccionados estão dispostos nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Jogo de tabuleiro “Estrutura Interna da Terra” e “Industrialização Brasileira”,
Jogo da Memória “Recursos Minerais” e “Industrialização mundial”. Acervo do Projeto
(2015).
Os brinquedos didáticos e os jogos geográficos desenvolvidos tiveram como foco servir
de material pedagógico para a aprendizagem de diversos assuntos da disciplina de Geografia.
Visou-se, com a aplicação dos mesmos, a revisão e fixação dos conteúdos de forma a propor
uma efetiva melhoria na aprendizagem.
Segundo Oliveira et al. (2013), essas ferramentas podem ser utilizados para fins
diversos, como: compreensão, revisão, fixação e avaliação do conteúdo, possibilitando aos
alunos se tornarem sujeitos ativos na construção do conhecimento. Para os autores, esses
instrumentos de ensino, se usados de maneira adequada, enriquecem a prática educativa,
auxiliam o trabalho docente, além de facilitar a aprendizagem do conteúdo, tornando as aulas
mais dinâmicas e interessantes.
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Figura 3. Dominó Geográfico “Fontes de Energia”, Dominó Geográfico “Relevo Terrestre”,
Baralho “Dinâmica Climática”, Baralho “Origem e Formação da Terra”. Acervo do Projeto
(2015).
No que tange às oficinas pedagógicas realizadas de forma previa à aplicação dos
brinquedos didáticos, essas tiveram como objetivo a explicação dos conteúdos, como forma
de revisão dos temas já vistos pelos estudantes em sala de aula, de modo a ofertar condições
para que os mesmos pudessem rememorar questões já vistas nas disciplina de Geografia,
consolidando, assim, o conhecimento adquirido para sua utilização no momento da utilização
dos jogos propostos pelo projeto.
Por meio dos dez jogos aplicados, observou-se a capacidade dos alunos de desempenhar
tarefas com a ajuda dos demais companheiros de sala e o interesse dos mesmos em relação à
atividade. Ademais, foi evidente a capacidade de lidar com problemas e de traçar estratégias
para superá-los, além da missão de colocar em prática o conhecimento adquirido por meio das
aulas teóricas para vencer as atividades “diferenciadas” que foram propostas.
Em relação ao feedback dos alunos quanto à presente atividade, destaca-se um retorno
positivo e uma aceitação que reitera o quanto os estudantes se sentiram motivados a
desenvolvê-las. Por meio de um questionário aplicado, observa-se que a receptividade por
parte dos alunos na execução das atividades lúdicas superou o resultado esperado pela equipe
do projeto e, sobretudo, houve um significativo aproveitamento das “oficinas pedagógicas” e
da aplicação dos jogos por parte dos estudantes.
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Quando questionados sobre “Dê uma nota para o quanto a atividade desenvolvida
contribuiu para o seu aprendizado”, 40% dos estudantes atribuiu nota máxima à pergunta e
31% avaliou com nota “4” – com nota mínima de 1 e máxima de 5 – o grau de contribuição
das atividades para o aprendizado. Esses dados podem ser observados no Gráfico 01.
Gráfico 1. Grau de contribuição das atividades desenvolvidas pelo projeto para o aprendizado
dos estudantes. Acervo do Projeto.

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
Sobre a existência de relação dos conteúdos abordados durante o projeto com o dia a dia
dos estudantes, 29, do total de 32, responderam “sim” à pergunta, atestando que houve
proximidade com o cotidiano – contextualização – nas ações desenvolvidas.
Nessa mesma perspectiva, perguntou-se aos extensionistas se, a partir das ações do
projeto, eles haviam sido motivados a buscarem aprofundamento dos conteúdos de Geografia;
22 afirmaram que as ações despertaram o interesse pela busca de maiores informações sobre
os temas, ao assinalarem “sim”, 3 se mantiveram “neutros” e 9 responderam que “não”. Esses
resultados estão representados nos Gráficos 2 e 3.
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Gráfico 2. Relação das atividades desenvolvidas pelo projeto com o cotidiano

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
Gráfico 3. Influência no incentivo ao aprofundamento dos conteúdos

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
Por fim, solicitou-se dos estudantes assinalar até cinco características que, na visão
deles, poderiam caracterizar as ações do projeto. Como resposta, prevaleceram as opções legal
(24), divertida (14), descontraída (19), interessante (27), criativa (15) e interativa (12), tal
como se evidencia no Gráfico 4.
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Gráfico 4. Características atribuídas às atividades do projeto

Fonte: Acervo do Projeto (2015).
A partir da análise dos dados, observa-se que, utilizando o lúdico, despertou-se o
interesse dos educandos em relação às abordagens da disciplina, o que confirma, portanto, a
eficácia da estratégia de adotar tais metodologias. Nesse sentido, destaca-se a importância do
docente lançar mão de atividades diferentes daquelas utilizadas tradicionalmente, de modo
que o educando possa sentir-se estimulado e envolvido com o conteúdo que se deseja
transmitir.
CONCLUSÕES
Acredita-se que os jogos didáticos e os brinquedos pedagógicos são alternativas lúdicas
eficientes e de fácil confecção, que podem agregar valor ao processo de transmissão e
construção do conhecimento em sala de aula. Tais métodos podem ser utilizados tanto na
disciplina de Geografia como em outras áreas do conhecimento e se mostram diferenciados e
inovadores na medida em que se busca a consolidação de uma educação centrada em uma
aprendizagem mais dinâmica e menos tradicionalista. No mais, destaca-se que objetivos
planejados foram alcançados, haja vista o envolvimento dos estudantes nas oficinas
pedagógicas e na aplicação dos jogos, além do excelente feedback obtido na avaliação da
atividade pelos mesmos. Assim, evidencia-se que a proposta de jogos didáticos auxilia na
compreensão e na aprendizagem dos conteúdos, favorecendo os professores no processo de
ensino e facilitando a apropriação dos conhecimentos geográficos pelos alunos.
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PROECAM-EJA COMO ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS DO CAMPO NO MUNÍCIPIO DE MACHADINHO
D'OESTE - RO
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Ariquemes, Mestre em educação - UFRRJ. E-mail: izaqueu.oliveira@ifro.edu.br

RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar os fatores para a implantação do Projeto de
Educação de Jovens e adultos do campo (PROECAM-EJA) nas escolas polos rurais no Município
de Machadinho D'Oeste, interior do Estado de Rondônia. A pesquisa culminou com o propósito do
componente curricular “Estágio Profissional” do Mestrado PPGEA da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, que tinha como proposição o desenvolvimento de um estudo das políticas
públicas educacionais na região. O estudo transcorreu no segundo semestre de 2013. A
metodologia utilizada para desenvolver as atividades partiu de uma abordagem qualitativa, com
enfoque no estudo de caso, Os procedimentos metodológicos foram constituídos de: observação e
questionário semiaberto. O PROECAM-EJA, em seu ideário teórico, fundamenta-se na Pedagogia
Libertadora e na metodologia da Pedagogia da Alternância. Em seu princípio ideológico e
filosófico, o projeto visa oportunizar aos jovens e adultos camponeses a conclusão do Ensino
Fundamental. Em dados preliminares percebe-se muitos desafios por parte dos alunos quanto a
permanência no curso. Tal fator carece de uma reflexão.

.
Palavras–chave: educação do campo, educação de jovens e adultos, políticas públicas.

TITULO DO ARTIGOEM INGLÊS
ABSTRACT:The study aimed to identify the factors for the implementation of the Youth Education
Project and adults field (PROECAM-EJA) poles in rural schools in the municipality of
MachadinhoD'Oeste, in the state of Rondonia. The research culminated with the purpose of the
curriculum component "Internship" Master PPGEA the Rural Federal University of Rio de Janeiro,
which was to propose the development of a study of the educational policies in the region. The study
went in the second half of 2013. The methodology used to develop the activities, started from a
qualitative approach, focusing on case study The methodological procedures consisted of: observation
and semi-open questionnaire. The PROECAM-EJA, in its theoretical ideas, is based on the Liberating
Pedagogy and methodology of Pedagogy of Alternation. In his ideological and philosophical principle,
the project aims to create opportunities for young people and adults peasants completion of elementary
school. In preliminary data we can see many challenges for the students as to stay the course. This
factor needs to be a reflection

KEYWORDS: rural education, adult education, public policy.
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INTRODUÇÃO
A história da educação de jovens e adultos no campo em Machadinho D’Oeste.
A oferta do ensino nos anos finais do Ensino Fundamental para a população rural no
município de Machadinho D’Oeste tem sido palco de discussões políticas e educacionais nos
últimos anos. A problemática consistiu na questão: como ofertar a educação para a população
jovem e adulta do campo? Vários fatores vêm à tona, dentre eles destaca-se o difícil acesso a
escola pela longa distância e impossibilidade de conciliar estudos com trabalho e família.
Uma das alternativas foi à implantação do Projeto municipal de Ensino Fundamental
para zona rural, (PROMEF), no inicio do século XXI, que tinha como objetivo a criação das
escolas polos na zona rural, com funcionamento de três dias na semana em período integral do
1ª a 8ª serie do Ensino Fundamental, no qual atendia alunos de todas as faixas etárias.
Em 2002 o PROMEF passa por alteração, alegando não poder custear as despesas com
transporte e alimentação escolar, o ensino passa ser ofertado apenas em um dia por semana,
funcionando em sistema de alternância. (ÂNGELO, BRANDÃO E FRUTUOSO, 2004).
A alteração foi alvo de muitos debates entre comunidade, gestores e professores do
município. Havia, portanto os próis e contras ao projeto. Uns defendiam afirmando que pelos
menos iriam funcionar, era contrario, pois feria os princípios legais do direito do aluno
perante a legislação brasileira, que preconizava o mínimo de 200 dias em cada ano letivo.
Outra justificativa para reprovação consistia na sua aplicabilidade, o índice de
aprendizagem não atendia o mínimo necessário. No entanto havia uma justificativa favorável
ao projeto, a de que os jovens da zona rural, dessa forma, conseguiriam conciliar o trabalho
com estudo.
A questão do cumprimento dos 200 dias letivos foi fortemente debatida. Por essa razão
em 2003, as Escolas Polos na zona rural passaram a ofertar o ensino regular. Tal fator embora
obedecesse aos princípios legais, ocasionou uma grande evasão escolar, no que diz respeito ao
alunado de jovem e adulto até então matriculado. Os alunos necessitavam ajudar a família nos
trabalhos da propriedade rural, e assim, abandonavam a escola, por não ter condições de
estudar regularmente.
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Para continuar os estudos os jovens e adultos buscavam o Ensino Supletivo,
modalidade modular, na qual estuda em casa e realiza as provas na cidade. No entanto
existiam comunidades que localizava a mais de cem quilômetros de distância da cidade.
PROECAM-EJA: Uma alternativa para a EJA no campo.
Diante da necessidade de atendimento a população rural, a secretaria municipal de
educação (SEMED) de Machadinho D’Oeste iniciou em 2011, estudos para implementação
de políticas educacionais que atendesse aos anseios dos Jovens e Adultos da zona rural, que
não possuíam condições de se deslocar para a cidade, mas que desejavam continuar seus
estudos.
As discussões resultaram na homologação do Decreto municipal nº 2.170 de 08 de
abril de 2011, que cria o Projeto de Jovens e Adultos, inseridos no campo através da educação
de jovens e adultos PROECAM-EJA, a partir daí os estudos intensificaram.
O PROECAM-EJA, no primeiro momento, visava atender quatro comunidades nas
escolas polos rurais com funcionamento em dois dias por semana em cada escola. No total são
seis escolas polos rurais com uma demanda de aproximadamente 400 alunos, conforme
levantamento da SEMED, Machadinho D’Oeste.
O Projeto Político Pedagógico em seu texto fundamenta-se nos princípios da
Pedagogia Libertadora, tendo como metodologia a Pedagogia da Alternância. É constituído
numa proposta de educação que transcende a lógica disciplinar para assumir uma perspectiva
de formação humana (FREIRE, 2002), alicerçado na ideologia da formação dos Jovens e
Adultos como cidadãos críticos.
Quanto à metodologia, o projeto constitui-se por componente curricular, isto é, os
alunos vão eliminando as disciplinas ou matérias como eram descrita por eles. As aulas
aconteciam presencialmente duas vezes por semana.

MATERIAIS E MÉTODOS
O Estudo foi desenvolvido em três partes. No primeiro momento fez-se uma leitura analítica
do Projeto Político Pedagógico do PROECAM-EJA, no tocante aos aspectos históricos, filosóficos e
metodológicos. No Segundo momento ocorreu a pesquisa de campo por meio da observação e
questionário semiaberto, tendo 34 alunos participantes de um total de 44 alunos de três escolas polos, a
saber: escola polo Roberto Marinho (linha M.A 16), escola polo Tom Jobim (linha M.A 28),
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escola Polo Amigos do Campo (assentamento Amigos do Campo). Por fim, o terceiro momento
consistiu na tabulação e análise dos dados. Neste ponto torna-se relevante fazer uma apresentação dos
resultados da realidade pesquisada por permitir uma delimitação do objeto de pesquisa uma vez

que ele está previamente definido, como expressa Goode e Hatt apud Ludke e André (1986, p.17)
“O caso se destaca por se constituir em uma unidade dentro de um sistema mais amplo”. Esse
tipo de pesquisa, parte da extração de um conjunto de casos (problemas) em um contexto mais
abrangente.
Neste caso o foco de estudo foi analisar a EJA no meio rural e os motivos para
implantação e a execução do PROECAM-EJA, dentro do contexto maior, a Educação do município
de Machadinho do Oeste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para apreensão da realidade desenvolveu-se a pesquisa de campo, tendo como
instrumento metodológico o questionário com questões abertas e fechadas e observação da
realidade. A seguir apresentam-se os resultados e discussões. De início procurou saber a faixa
etária do público atendido. A figura 1 demonstra que mais da metade dos alunos que
buscaram o projeto possuem acima de 30 anos de idade.

Outro fator consistiu em saber quais os motivos que levaram os estudantes pararem de
estudar na idade regular. A figura 2 apresenta os seguintes resultados:
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De acordo com a figura 2 percebe-se que o difícil acesso à escola foi o principal fator da não
escolarização da população rural. Vale ressaltar que no meio rural, até as décadas de 70, 80 e 90,
predominou a oferta do ensino nas escolas multisseriadas para as séries iniciais do Ensino
Fundamental. Outro fator a ser considerado, diz respeito ao trabalho infantil. Na zona rural é
costumeiro as crianças trabalhar. As famílias, em sua maioria eram numerosas e precisavam da ajuda
de dos filhos desde o plantio a colheita das lavouras. Por outro lado mesmo que não houvesse
necessidade do trabalho, as famílias não tinham condições de custear os estudos dos filhos na cidade.
Outras famílias, porém eram conservadoras, mal deixava as filhas concluírem a 4ª serie. Uma
das alunas argumentou que sempre gostou de estudar, porém o pai não deixava “menina vai pra escola
pra namorar e aprender coisa que não presta”. Concluiu dizendo que voltou a estudar depois que se
casou.

No que diz respeito às dificuldades para permanecer no curso, vários foram os fatores
apontados, como demonstra a figura 3:
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Observa que o fator “estradas e transporte” apresentam-se como o principal desafio,
44% dos alunos apontaram como dificuldades para permanecer na escola, haja vista que,
embora o Projeto funcione nas escolas polos rurais, muitos ainda percorrem longas distâncias
para chegar à escola.
No que tange aos apontamentos dos alunos ao PROECAM-EJA, torna-se pertinente
esclarecer que os mesmos fizeram mais de um apontamento como pode ser visualizado na
figura 4.

Dentre os argumentos, as condições das estradas foram a mais questionadas.
Segundo os alunos, as péssimas condições das estradas atrapalha o desenvolvimento das
Artigos

Ciências Humanas

14665

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

aulas, tendo em vista os longos períodos de chuvas na região, e que em muitos trechos ficam
intransitável. Um aluno desabafa “se chove cedo o ônibus não vai até nossa casa, se chove à
tarde, já temos a certeza que vamos andar muitos quilômetros a pé”.
Com relação aos materiais didáticos, o foco dos argumentos direcionou-se para a
ausência de livros. No entanto observou que tantos nas salas de aula em que funciona o
Projeto, como também na SEMED, existem vários exemplares da coleção Tempo de
Aprender (2009), Livro Didático Multidisciplinar para educação de jovens e adultos do 6º ao
9º’ ano do Ensino fundamental, distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Numa análise prelimitar verificou-se que os mesmos trazem uma abordagem curricular adequada à

clientela atendida.
No que se refere ao item “Infraestrutura das escolas” para o projeto, as
argumentações dos alunos consistem na afirmação de que a sala de aula em que estudam, são
emprestadas. Alguns alunos, escola polo Roberto Marinho, questiona as condições estruturais
da sala: pouca iluminação paredes com frestas as quais passam raios solares e chuvas...
Sugerem uma reforma na sala de aula. Quanto às demais salas, notou-se que estão em bom
estão de conservação.
No tocante ao item “incentivo do governo” os questionamentos fundamentaram-se
em relação às condições de ir e vir, isto é, as péssimas condições de tráfego é o principal
motivo, não apenas ao trajeto de casa à escola ou vice versa, mas o acesso à cidade, no que
diz respeito ao escoamento dos seus produtos. Alguns argumentos chamaram a atenção “Eu
acho que o estudo no campo deveria priorizar mais informações de leis federais, estaduais...
Ensinar os produtores sobre seus direitos e deveres... Ensinar no manuseio de plantios de
cultivo da terra”.
De fato os argumentos têm fundamentos quando percebe-se que uma das razões da
população do meio rural ficar à margem de alguns benefícios deve-se a falta de informação no
tocante a busca de seus direitos que propiciem o desenvolvimento de sua propriedade.

CONCLUSÕES
A partir deste momento já é possível fazer considerações, pontuando alguns tópicos
passíveis de discussões que poderão servir como ponto de partida para avaliação e reflexão,
acerca da implantação e execução do Projeto.
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O PROECAM-EJA apresenta-se como pontos positivos os seguintes aspectos: 1) A
oferta por componente curricular: A metodologia permite o ingresso continuo de aluno,
uma vez que elimina disciplina por disciplina. 2)Aproveitamento de estudos: consiste na
adesão de disciplinas concluídas pelo regime de suplência (EJA- modular). É notório que
alguns alunos, além de cursar o PROECAM-EJA também realizam o exame de suplência
(Provão). 3)Aulas condensadas em dois dias na semana: permite a possibilidade de
conciliar de família/estudo e trabalho/estudo. 4)Aulas presenciais condensadas em dois dias
na semana: O projeto possibilita maior proximidade dos professores com alunos. Os alunos,
em sua maioria, adultos, estava há muitos anos fora do âmbito escolar.
No entanto fazem-se oportuno levar alguns pontos em consideração: 1)Definição da
fundamentação teórica: Embora o PROECAM-EJA esboçasse em seu texto a Pedagogia
Libertadora como norteadora, na prática se trabalha de forma Tradicional. 2)Organização
curricular: Para atender o currículo e as especificidades dos alunos jovens e adultos, foi
distribuído pelo PNLD a coleção “Tempo de Aprender Educação de Jovens e Adultos” 6º ao
9º ANO do Ensino Fundamental. No entanto embora as temáticas atendessem à realidade, os
professores preferem trabalhar com a coleção do ensino regular. 3) Carga horária fora da
sala de aula: Mediante os argumentos dos alunos, não deixa claro como seria cumprida a
carga horária fora da sala de aula, apesar de constar na metodologia do Projeto que serão
incentivados os estudos em grupos nas residências dos alunos. 5) Ausência de disciplinas
técnicas: há um clamor pelo conhecimento técnico profissional, tais como: Legislação rural,
técnicas de adubação de solos; empreendedorismo entre outras.
Contudo é grande a expectativa por parte dos alunos, professores e diretores. O
discurso predominante é de que o PROECAM-EJA surge como alternativa para a população
rural concluir os seus estudos. Notou-se que os alunos por meio do projeto conseguem
conciliar o trabalho e família com os estudos. Muitos almejam um Curso Superior, porém
havia outro desafio a ser enfrentado, à ausência de políticas para a oferta do Ensino Médio, no
mesmo formato que o PROECAM-EJA.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições do PIBID para a
formação inicial e continuada de professores de Química e compreender as implicações das
ações realizadas pelo subprojeto de Química, pertencente ao PIBID do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Quixadá-CE, para a formação dos
participantes deste programa. O trabalho trata de uma pesquisa qualitativa e como
instrumento foi utilizado um questionário aplicado aos supervisores e bolsistas do PIBID
Química do IFCE Quixadá contendo 10 perguntas objetivas. Concluiu-se que o programa vem
contribuindo significativamente para o processo formativo dos alunos do curso de licenciatura
em Química, auxiliando-os em suas atividades de ensino e pesquisa, além de incentivar a
permanência dos mesmos no curso, motiva-los a seguir a carreira docente e desenvolver uma
maior experiência em sala de aula, proporcionando uma formação inicial que possa articular
teoria e prática.
Palavras–chave: docência, formação, prática, professor, teoria

INSTITUTIONAL PROGRAM INITIATION OF BAG TO TEACHING
(PIBID): GRADUATE TEACHERS RESEARCHERS IN CHEMICAL
TEACHING
ABSTRACT: This article aims to analyze the PIBID contributions to the initial and
continuing training of Chemistry teachers and understand the implications of actions taken by
Chemistry subproject belonging to PIBID the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Ceará - Campus Quixadá -CE, for the training of participants in this program.
The work is a qualitative research as a tool was used a questionnaire to supervisors and
fellows PIBID Chemistry IFCE Quixadá containing 10 objective questions. It was concluded
that the program has contributed significantly to the educational process of the students of the
degree in Chemistry, assisting them in their teaching and research activities, and encourages
their permanence in the course, motivates them to pursue a career teaching and develop
greater experience in the classroom, providing initial training that can articulate theory and
practice.
KEYWORDS: teaching, training, practice, teacher, theory
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INTRODUÇÃO
No atual cenário educacional a formação de professores vem sendo discutida
diariamente em âmbito nacional e, ao realizar uma revisão na literatura sobre essa temática,
percebe-se claramente que os autores apontam como desafios a serem vencidos para a
melhoria da formação de professores de ciências (PEREIRA, 2000): a dicotomia entre a
pesquisa e o ensino, a valorização do bacharelado em detrimento da licenciatura, a
desvalorização do magistério e, com maior ênfase, a dicotomia entre a teoria e a prática
docente.
Além disso, os cenários acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Química
normalmente estão direcionados às questões conteudistas, voltadas a tematicidades
conceituais e ideológicas, de que para ensinar Química basta dominar o conhecimento
científico, entre outras, que se dão as especificidades teóricas do “saber educar”, primordial,
mas não suficiente para estabelecer uma formação adequada às exigências da
contemporaneidade, pois como nos orienta Nóvoa:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos, ou
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é
tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência (1997,
p. 25).

Diante dessas discussões sobre a formação de professores e sua influência para se ter
um ensino de qualidade é preciso urgentemente buscar ações efetivas e eficazes para amenizar
a problemática de “como ensinar Química?”. Nessa perspectiva, o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) está implantando novos programas que contribuem com a qualidade da
formação inicial de professores, visando um currículo de licenciatura que garanta a identidade
do curso de formação de professores e propiciem aos alunos das licenciaturas integrarem
teoria e prática com a especificidade do trabalho docente. Um exemplo desses programas é o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que busca incentivar a
iniciação à docência por meio de ações didático-pedagógicas que aproximem o licenciando da
realidade escolar, levando os futuros professores a ter um contato direto com a realidade da
sala de aula, articulando ensino superior e educação básica.
Desta forma, o PIBID tem a finalidade de desenvolver atividades que possam
proporcionar aos bolsistas uma formação inicial fundamentada a partir da prática como
pesquisa; contribuindo para a formação de Professores Pesquisadores do Ensino, além de
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possibilitar aos alunos do ensino médio a oportunidade de experimentar metodologias
diferenciadas que auxiliem na compreensão de conteúdos químicos, articulando, dessa forma,
ensino, pesquisa e extensão.
Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do
PIBID para a formação inicial e continuada de professores de Química e compreender as
implicações das ações realizadas pelo subprojeto de Química, pertencente ao PIBID do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Quixadá-CE, para a
formação dos participantes deste programa.
Programa institucional de bolsa de iniciação à docência
O PIBID foi instituído a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007,
surgindo de uma ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da
Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), buscando fomentar a iniciação à docência de estudantes em nível superior, em
cursos de licenciatura presencial plena, para atuar na educação básica pública (Brasil, 2007).
O PIBID promove convênios e acordos de cooperação entre as escolas da rede pública
de educação básica dos municípios e estados e as universidades, proporcionando à
colaboração dos bolsistas de iniciação à docência nas atividades de ensino e aprendizagem
desenvolvidas nas escolas públicas, permitindo a este atuar em diferentes realidades, podendo
atuar em conjunto com o professor/supervisor ministrando aulas, preparando apostilas
preparatórias para vestibular, desenvolvendo jogos e modelos pedagógicos que facilitem a
aprendizagem, além de práticas no laboratório.
A parceria entre a escola e a universidade é realizada por meio de subprojetos (um para
cada curso de licenciatura participante) nos quais os bolsistas, alunos da graduação, contam
com um coordenador, professor da universidade, e um supervisor, professor da rede pública
de ensino, para lhes orientar nos projetos a serem realizados. Os projetos são desenvolvidos
das mais diversas formas, conforme as necessidades da escola e a metodologia de trabalho do
professor coordenador, visando sempre cumprir os objetivos do PIBID.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi implantado no
curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
IFCE - Campus Quixadá-CE em março de 2010 e atualmente sob a responsabilidade de seus
coordenadores, contempla 4 escolas da rede pública de Quixadá - CE, congregando 4
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supervisores e 40 bolsistas. O programa concede bolsas a alunos de Licenciatura em Química
com o objetivo de promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde
o início da sua formação acadêmica, possibilitando sua atuação em sala de aula.
Uma nova abordagem para os professores de química: desafios atuais
Trabalhar com educação hoje é bastante diferente do passado, novas tecnologias
influenciam a forma com que os alunos percebem o ambiente e seu papel neste, e o professor
deve estar aquém a isto e procurar desenvolver novas formas de ensino. Segundo (Andrade, et
al), temas sobre enfoque na educação são bastante pesquisados e dados relevantes tem
ajudado na contribuição de se conhecer a realidade do sistema educacional e dos problemas
que os profissionais que trabalham nesta esfera enfrentam.
A Química está intrinsecamente ligada à sociedade e sua utilidade permeia toda a
existência humana. Então porque existe tanta resistência em conhecer e estudar química? O
fator predominante está na dificuldade dos alunos em aprender conceitos que muitas vezes
são apresentados sem correlação com o cotidiano.
O professor deve ser uma “ponte” que une o conteúdo teórico ao cotidiano,
contextualizando, mostrando a importância do aprender e levando a sociedade para dentro da
sala de aula. Silva et al (2008) fala sobre algumas dificuldades dos docentes no ensino de
Química, abstração química e deficiência no âmbito da prática, tempo de dedicação à
docência, formação docente. Fernandes e Saldanha (2014) defendem que a atuação fora da
área ou a falta de instruções pedagógicas gera uma realização de aulas vagas, superficiais e
abstratas, gerando, desta forma, um maior distanciamento entre o aluno e o querer aprender
química.
Fernandes e Saldanha (2014) listam algumas dificuldades sentidas pelos docentes,
desvalorização do magistério, superlotação de carga horária, precariedade ou inexistência de
recursos didáticos, como livros, computador, data show, reagentes e vidrarias laboratoriais.
O educador é um dos principais responsáveis pelo processo ensino/aprendizagem e o
seu conhecimento deve ir além do conteúdo da sua disciplina, pois é necessário que ele tenha
sensibilidade suficiente para reconhecer as dificuldades dos alunos e, desta forma, empregar
uma linguagem de fácil compreensão, sem, no entanto, deixar de ser uma linguagem
científica.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica em sites,
revistas, livros e artigos acadêmicos que abordem a temática do PIBID. Além disto, foi feita
uma investigação de campo por meio da aplicação de questionários aos supervisores e
bolsistas do programa PIBID.
No total, foram entrevistados 4 supervisores, atuantes no programa à pelo menos 2 anos,
e 30 bolsistas, participantes do programa de 6 meses a 2 anos. Os mesmos responderam a
questões distintas entre as duas categorias.
Nestas questões, procurou-se abordar as contribuições do PIBID para a formação inicial
e continuada de professores de Química e compreender as implicações das ações realizadas
pelo mesmo para a formação dos participantes deste programa.
Após a coleta de dados obtidos na pesquisa, estes foram cuidadosamente analisados e
em seguida organizados em gráficos medidos em percentuais de acordo com as respostas
dadas às questões propostas nos questionários citado para a discussão crítica e analítica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Resultados do questionário aplicado aos supervisores do PIBID/Química do IFCE
Campus Quixadá-CE
De acordo com os supervisores, o PIBID tem contribuído muito para a valorização do
magistério. Analisando que o projeto permite a experiência do aluno bolsista com a realidade
escolar permitindo uma “formação inicial” diferenciada o que implica diretamente na
melhoria do Ensino de Química na Educação Básica por meio de profissionais mais
capacitados.
A Figura 1 mostra as mudanças ocasionadas na escola com a presença dos bolsistas.
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Figura 1. Mudanças ocasionadas na escola com a presença dos bolsistas. IFCE, 2016.

Uma melhoria no rendimento acadêmico dos alunos acompanhados pelos bolsistas é
um aspecto positivo para o programa e seus objetivos, pois, segundo a portaria nº 260 de 30
de dezembro de 2010, os licenciandos inseridos nas escolas devem auxiliar na superação de
problemas no processo de ensino-aprendizagem nas escolas parceiras. Além disto, os
supervisores relatam uma sensação de valorização do magistério.

Figura 2. Métodos usados pelos bolsistas em suas aulas. IFCE, 2016.

As práticas laboratoriais permitem que os alunos correlacionem o conteúdo visto em
sala (teoria) contextualizando com o assunto estudado, ocasionando uma diminuição na
abstração do conteúdo e melhorando sua compreensão. Os jogos pedagógicos auxiliam em
uma aula mais dinâmica proporcionando uma comunicação mais efetiva e direta entre aluno e
professor.
As novas metodologias proporcionam um melhor direcionamento entre a Química,
conteúdo ministrado em sala de aula e o cotidiano, pois, relacionam o ensino de química com
o conhecimento de mundo que os alunos têm, usando a interdisciplinaridade e fazendo com a
aula se torna ainda mais interessante e significativa.
Em uma questão aberta foi pedido que os supervisores relatassem de que forma os
bolsistas do PIBID/Química do IFCE Campus Quixadá têm contribuído para sua formação
profissional, destacamos duas respostas:
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Supervisor A: “Aprovo muito a filosofia do projeto PIBID na forma didáticoconcreto, isso é, quando meus bolsistas levam novidades como jogos, desafios, práticas
laboratoriais, enfim, feito com material alternativo ou de fácil acesso.”
Supervisor B: “Tem sido bastante proveitoso assistir várias aulas, sempre aprendendo
algo novo, alguma forma nova de repassar o conhecimento. Você acaba se reciclando
constantemente, e isso agrega muito valor minha experiência profissional.”
O projeto tem sido muito positivo para os supervisores, bolsistas e alunos que atuam
nesse constante crescimento profissional e intelectual. (STANZANI, ET AL) relatam
experiências semelhantes ao interrogar os supervisores do PIBID/Química da Universidade
Estadual de Londrina, no qual estes declaram que é gratificante fazer parte do projeto, pois
bolsistas e supervisores estão em constante crescimento em um ambiente de formação
continuada atingindo os objetivos do programa.
Resultados do questionário aplicado aos bolsistas do PIBID/Química do IFCE campus
Quixadá-CE
Os bolsitas do PIBID desenvolvem atividades como: ministrar aulas nas escolas
conveniadas (35%), pesquisar novas metodologias no Ensino de Química (15%), desenvolver
jogos pedagógicos (20%) e escrever artigos (28%), conforme mostra a Figura 3 abaixo:

Figura 3. Trabalhos desenvolvido pelos bolsistas. IFCE, 2016.

A Figura 3 mostra que os bolsistas desenvolvem diversas atividades e atuam em
diversas áreas do ensino, o que contribui bastante para uma formação profissional de maior
qualidade.
A Figura 4 busca identificar as principais contribuições do programa para a formação
inicial dos futuros docentes.
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Figura 4. Contribuições do PIBID para a formação docente. IFCE, 2016.

A Figura 4 mostra algumas das contribuições do programa para a formação docente.
Entre elas pode-se destacar a experiência em sala de aula (30%), enriquecimento do currículo
(25%), estimulo a seguir carreira docente (20%) e proporcionar uma formação articulando
teoria e prática (20%), sendo a principal contribuição do programa, segundo os bolsistas, o
fato do PIBID proporcionar uma vasta experiência em sala de aula para o futuro professor, o
que constitui um grande passo para a sua formação docente.
Segundo Freire (1996), é na prática que os nossos saberes são confirmados, modificados
e ampliados. Logo, percebe-se a importância do PIBID para a formação docente, pois,
ampliam-se nessa perspectiva as possibilidades de romper-se com o tradicional modelo dos
cursos de formação de professores rumo à inserção na realidade escolar, construindo assim a
união entre: teoria e prática; concreto e abstrato; conhecimento e experiência (SILVA, et al.,
2012).
A Figura 5 apresenta as principais qualificações de um aluno bolsista do
PIBID/Química do IFCE campus Quixadá-CE, na visão dos próprios bolsistas:

Figura 5. Diferencial do aluno bolsista do programa. IFCE, 2016.

De acordo com a Figura 5, os alunos relataram que o maior diferencial do aluno do
PIBID/Química do IFCE campus Quixadá-CE é o fato do mesmo possuir um convívio diário
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com os alunos em seu futuro ambiente de trabalho, e estar próximo da realidade escolar, tendo
em vista que o projeto oportuniza uma aproximação entre o formando e seu público alvo.
CONCLUSÕES
Diante do presente estudo contatou-se que o PIBID Química do IFCE - Campus
Quixadá-CE apresenta grande importância e eficiência na formação docente de seus bolsistas,
auxiliando-os em suas atividades de ensino e pesquisa, além de incentiva a permanência dos
mesmos no curso de Licenciatura em Química, motiva-los a seguir a carreira docente e
desenvolver uma maior experiência em sala de aula, proporcionando uma formação inicial
que possa articular teoria e prática.
Através desta pesquisa também constatou-se que o programa despertou o interesse dos
bolsistas pela docência, valorizando o magistério e contribuindo para a formação inicial de
professores conscientes da importância do seu trabalho para uma educação de qualidade.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de adesão e
desenvolvimento por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) à
6ª edição do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM) do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Assim
como, objetiva discutir as contribuições que este Programa pode ofertar à instituição. O mesmo

possui 10 anos de existência e busca difundir novas concepções na gestão de pessoas e na
cultura organizacional para o alcance da igualdade racial e entre mulheres e homens no
âmbito laboral. Para formalização da adesão voluntária foi necessária a criação de um Comitê
Gestor de Gênero e Raça no Ifal, a elaboração do perfil do corpo funcional e a construção de
um Plano de Ação a ser executado em dois anos. Estes, além de se constituírem como passos
para a adesão ao Programa, são vistos como resultados positivos e conquistas à organização.
Considera-se que a igualdade entre mulheres e homens configura-se como pilar fundamental
da gestão organizacional e do êxito institucional, uma vez que as discriminações prejudicam o
rendimento de mulheres e homens no local de trabalho, na família e o clima organizacional da
instituição. Assim como, acredita-se que as práticas que visam a equidade de gênero e raça
são um compromisso com a responsabilidade e justiça social, possuindo potencial
transformador.
Palavras–chave: equidade, gênero, igualdade racial, mulheres no âmbito laboral, políticas de
igualdade

PROGRAM FOR EQUITY OF GENDER AND RACE: OPPORTUNITIES
AND CHALLENGES IN THE FEDERAL INSTITUTE OF ALAGOAS
ABSTRACT: This study aims to present the accession of experience and development by the
Federal Institute of Education, Science and Alagoas Technology (IFAL) to the 6th edition of
the Program for Equity of Gender and Race, the Special Secretariat of Policies for Women
(SPM) the Ministry of Women, Racial Equality and Human rights. It also aims to discuss the
contributions that this program can offer to the institution. The same has 10 years of existence
and seeks to disseminate new concepts in people management and organizational culture to
achieve racial equality and for women and men at work. To formalize the voluntary required
the creation of the Committee for Equity of Gender and Race in IFAL, the development of the
staff's profile and the construction of an Action Plan to be implemented in two years. These
were steps for joining the program and are positive results for the organization. Equality
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between women and men is fundamental to organizational management and institutional
success because discrimination hurt the income of women and men in work, family and the
organizational climate of the institution. The actions that enable gender equality and race are a
commitment to accountability and social justice and has the potential transformer.
KEYWORDS: equality policies, equity, gender, racial equality, women at work
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de adesão por parte do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) à 6ª edição do
Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM) do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.
Assim como, objetiva discutir as contribuições que este Programa pode ofertar à instituição.
O Ifal foi criado por meio da Lei nº 11.892/2008, que estabeleceu a implantação da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Em Alagoas, o Instituto Federal é uma
instituição de educação profissional e superior, vinculada à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação (Setec/MEC) e que detém autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar equiparada às
universidades federais. Consiste num complexo de educação que engloba pesquisa, extensão e
ensino desde a formação básica à pós-graduação, ofertando cursos de formação inicial,
técnicos, superiores de tecnologia, bacharelado, de licenciatura e pós-graduação lato sensu e
stricto sensu (IFAL, 2014).
A instituição possui aproximadamente 1585 servidoras/es e atende a mais de 10 mil
estudantes, de modo a contribuir para a formação profissional e inserção de jovens e
adultas/os no mundo do trabalho. Atualmente, encontra-se em todas as microrregiões do
Estado de Alagoas distribuindo-se em 15 Campi com atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
No Ifal/Campus Penedo foi desenvolvido o Projeto de Iniciação Científica (Edital
PIBIC - Ifal 2015/16): “Igualdade de oportunidades entre os sexos no âmbito laboral na
Reitoria do Ifal: limites, possibilidades e desafios”. A pesquisa se propôs a analisar como se
constrói, no âmbito laboral, a igualdade de oportunidades entre as/os servidoras/es da Reitoria
do Ifal. A escolha da Reitoria deve-se ao fato desta concentrar mais funções de gestão e ser
espaço central para o Instituto (MELO et. al. 2016).
No âmbito do Projeto de Pesquisa foram realizados: 1) levantamento bibliográfico
sobre gênero e políticas de igualdade de oportunidades no âmbito laboral; 2) identificação de
documentos políticos de domínio público que fazem referência ao processo de enfrentamento
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das desigualdades de gênero no âmbito laboral; e 3) construído um diagnóstico da situação
laboral das servidoras e servidores da Reitoria do Ifal. O Projeto também teve como
desdobramentos: 1) realização de ações/intervenções no Ifal/Campus Penedo (atividades em
alusão ao Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças,
ações em alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra a
Mulher, dentre outras); e 2) proposta à instituição para adesão ao Programa Pró-equidade de
Gênero e Raça, da SPM. Este último desdobramento é o foco deste trabalho.
A SPM foi criada em 2003, por meio da Medida Provisória nº. 103, de 1º de janeiro de
2003, posteriormente convertida na Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003. Entre suas funções
estão: assessorar a Presidência da República na formulação, coordenação e articulação de
políticas para as mulheres; elaborar o planejamento de gênero; promover a igualdade de
gênero; e articular promover e executar programas de cooperação com organismos nacionais e
internacionais voltados para a implementação de políticas para mulheres.
Para Abramo (2008), a criação da SPM é um marco para o Brasil, uma vez que
institucionaliza a promoção da igualdade de gênero, Para a autora, é uma forma do país se
inserir em políticas já adotadas em muitos países da América Latina. A instituição desta
Secretaria também representa o fortalecimento de lutas pela igualdade de gênero nas políticas
públicas.
Em 2005, por meio da Portaria nº. 39, a SPM cria o Programa Pró-equidade de Gênero
e Raça, em cumprimento ao I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). O
mesmo busca difundir novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional
para o alcance da igualdade racial e entre mulheres e homens no mundo do trabalho. É
voltado a organizações de médio e grande porte, públicas e privadas, com personalidade
jurídica própria e a adesão ao Programa é voluntária (BRASIL, 2015).
Os objetivos do Programa são: 1) contribuir para a eliminação de todas as formas de
discriminação de gênero e raça no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego;
2) conscientizar e incentivar empregadoras/es em relação às práticas de gestão de pessoas e de
cultura organizacional que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens
dentro das organizações; 3) reconhecer publicamente o compromisso das organizações com a
igualdade racial e entre mulheres e homens no mundo do trabalho; e 4) disponibilizar e
divulgar um banco de práticas de igualdade de gênero e raça no âmbito da gestão de pessoas e
da cultura organizacional no mundo do trabalho (BRASIL, 2015).
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O Programa tem papel relevante para a compreensão de dirigentes, empregadoras/es
acerca da necessidade de enfrentamento dos entraves à participação de mais mulheres no
mercado formal do trabalho, aspecto fundamental para a garantia de seus direitos (ABRAMO,
2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente as profissionais e estudantes que participam do Projeto de Iniciação
Científica (Edital PIBIC – Ifal 2015/26): “Igualdade de oportunidades entre os sexos no
âmbito laboral na Reitoria do Ifal: limites, possibilidades e desafios”, do Ifal/Campus Penedo
realizaram articulação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) com o objetivo de
apresentar o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, as contribuições que o mesmo pode
oferecer à instituição e avaliar a possibilidade de adesão.
Posterior à efetiva articulação com a PRPI, a proposta de adesão ao Programa foi
apresentada ao Colégio de Dirigentes do Ifal. O mesmo caracteriza-se como o órgão de apoio
ao processo decisório da Reitoria. Possui caráter consultivo e é integrado pelo Reitor, como
presidente, pelos Pró-Reitores e pelos Diretores-Gerais de todos os Campi (IFAL, 2015). O
Colégio de Dirigentes optou pela adesão institucional ao Programa, considerando que a
execução de ações voltadas à minimização das desigualdades de gênero e raça tem um
potencial transformador das relações de trabalho.
Para desenvolver o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça no Ifal, a instituição criou
um Comitê Gestor de Gênero e Raça. O mesmo formalizou a adesão por meio de envio de
uma ficha de interesse à SPM, uma Ficha Perfil da Instituição e um Plano de Ação. Estes
documentos foram construídos juntamente com as/os estudantes participantes do Projeto de
Iniciação Científica mencionado.
O Comitê é constituído de trabalhadoras/es de distintas funções, cargos, áreas e Campi do
Ifal. O mesmo tem como objetivo monitorar o Programa e articular as ações, com o intuito de
executar e gerenciar o Plano de Ação. Assim como, desenvolver uma atuação constante,
criando mecanismos e instrumentos que visem a busca por igualdade entre mulheres e
homens e de raça e que esta seja inserida na rotina da administração e da força de trabalho.
A Ficha Perfil e o Plano de Ação do Ifal foram elaborados conforme modelos da SPM.
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Ficha Perfil
A Ficha Perfil da instituição foi elaborada para a formalização da adesão voluntária ao
Programa. A mesma possibilitou um diagnóstico do Ifal a partir do levantamento de variadas
informações a respeito de seu corpo funcional. Foram consideradas a classificação e a
identificação de gênero e raça, empregando os mesmos critérios adotados pelo IBGE. No
quesito cor foi respeitado o critério da autodeclaração. Na Ficha foram consideradas sete
dimensões:
1. Corpo Funcional (os dados do corpo funcional do Ifal foram construídos com base no
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e devidamente
estruturados em campos com especificação por sexo, raça, faixa etária, escolaridade e estado
civil); 2. Recrutamento e Seleção; 3. Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Carreira,
Salário e Remuneração; 4. Capacitação e Treinamento; 5. Políticas de Benefícios; 6.
Mecanismos de combate às práticas de discriminação; e 7. Propaganda institucional interna e
externa.
A elaboração deste mecanismo, como forma de diagnóstico da situação laboral do Ifal, é
fundamental para a gestão de pessoas e política organizacional. A partir dos dados adquiridos
com o preenchimento da Ficha Perfil foi possível elaborar o Plano de Ação baseando-se na
realidade do corpo funcional da instituição. Os dados sistematizados permitiram analisar o
estabelecimento de relações de remuneração, escolaridade, cargos de liderança, gênero, raça e
etnia. Isso implica em perceber onde há a relação de desigualdade ou igualdade, assim como,
refletir sobre os grandes desafios a serem enfrentados para a promoção da equidade de gênero
e raça nas relações de trabalho.
Plano de Ação
O Plano de Ação foi construído a partir da Ficha Perfil e objetiva explicitar como será o
desenvolvimento das ações. Deve ser executado em dois anos e tem potencial transformador
das relações de gênero e raça de modo transversal dentro do Ifal.
O Plano de Ação irá conduzir a aplicação do Programa na instituição e divide-se em dois
eixos: 1) Gestão de Pessoas e 2) Cultura Organizacional. Para cada eixo há dimensões
específicas, e em todas elas é respeitada a questão de gênero e raça.

As dimensões

correspondem às seções da Ficha Perfil, visto que todo processo de elaboração das ações foi
fundamentado no diagnóstico do corpo funcional.
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As dimensões do eixo de Gestão de Pessoas são: 1) Recrutamento e Seleção; 2)
Capacitação e Treinamento; 3) Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Carreira, Salário e
Remuneração; 4) Políticas de Benefícios; 5) Programas de Saúde e Segurança. E as
dimensões do eixo de Cultura Organizacional são: 1) Mecanismos de combate às práticas de
desigualdade, às discriminações de gênero e raça, e à ocorrência de assédio moral e sexual; 2)
Prática de capacitação na rede de relacionamentos da organização; e 3) Propaganda
institucional interna e externa.
Cada dimensão, de ambos os eixos, corresponde a uma ação deliberada pelo Comitê
Gestor. Além dessas, o Plano de Ação da instituição contêm mais duas ações
complementares, designadas de “Ações Inovadoras”. Dessa forma, obedecendo as diretrizes
do Guia Operacional do Programa, o Plano de Ação constitui-se, estrategicamente, de 10
ações, todas elaboradas respeitando as expectativas e necessidades específicas do Ifal. O
planejamento foi realizado de modo a satisfazer o objetivo de propor providências para as
questões apontadas ao analisar a Ficha Perfil se apropriando de um caráter permanente e
contínuo.
As ações contemplam distintas áreas da instituição, visando um público alvo
diversificado, englobando servidoras/es de diferentes cargos e funções, contemplando
diversos setores e alcançando os 15 Campi do Ifal.
Uma das expectativas acerca da execução do Plano de Ação na instituição é a adesão de
práticas igualitárias de raça e entre homens e mulheres, sistematicamente, na gestão. Essa
pretensão é indispensável na transformação da cultura organizacional e da gestão de pessoas,
visto que uma perspectiva igualitária de gênero e raça irá refletir em melhorias nas relações de
trabalho.
Para execução do Plano de Ação definiram-se estratégias de monitoramento e avaliação.
Para cada ação foram determinadas metas e indicadores, a partir destes será realizado o
monitoramento e avaliação.

Os indicadores são mecanismos importantes de controle,

verificação e medição de eficiência e eficácia de processos e situações. Podem ser utilizados
como instrumentos de análise de estratégia, avaliação de resultados, de mensuração dos
impactos que as ações desenvolvidas tem ao longo do tempo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Ifal ao aderir o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça almeja identificar,
compreender e fazer a gestão de processos que promovam a igualdade de direitos entre
mulheres e homens que constituem sua força de trabalho.
A criação do Comitê de Gênero e Raça do Ifal, a construção da Ficha Perfil e do Plano de
Ação foram passos dados para a adesão ao Programa, mas também são considerados como
resultados garantidos pela mesma. Estes são vistos como conquistas para a Instituição,
podendo subsidiar e promover avanços para relações de trabalho igualitárias.
Por meio do Perfil constatou-se que o Ifal possui aproximadamente 1585 profissionais,
sendo 959 homens e 626 mulheres. Observou-se também que 46% dos homens se
autodeclararam brancos, 4,9% negros ou pretos e 0,31% indígenas. Em relação às mulheres,
48,72% se autodeclararam brancas, 4,15% negras ou pretas e 0,47% indígenas. Nota-se que o
número de trabalhadoras/es que se autodeclararam brancas/os é superior às/aos negras/os ou
pretas/os e indígenas. Também se observa que em relação ao grau de escolaridade, dos 265
homens que afirmam ter pós-graduação (lato ou strictu sensu), 49% se autodeclararam
brancos, 6% negros/pretos e 0,75% indígenas. Essa mesma constatação foi feita em relação às
mulheres. Das 258 mulheres que afirmam possuir pós-graduação (lato ou strictu sensu), 52%
se autodeclararam brancas, 6,9% negras/pretas e 0,3% indígenas. Ressalta-se que o sistema do
Ifal faz distinção entre pretos/negros e pretas/negras. Por tal motivo, deu-se preferência a
manter os dois termos no texto.
Outro dado relevante refere-se às funções gratificadas e cargos de direção. No momento
da elaboração da Ficha Perfil existiam 241 homens exercendo funções gratificadas ou cargos
de direção (51,3% brancos, 3,31% negros ou pretos e 0,41% indígena). O número de
mulheres que exercem estas funções ou direções é de 162 (45,67% brancas, 4,9% negras ou
pretas e 0,61% indígena). Observa-se que os homens ocupam mais funções e cargos de
direção do que as mulheres, assim como, há desigualdade em relação à raça e etnia nos dois
sexos.
Abramo (2008) afirma que as desigualdades de gênero estão frequentemente associadas
pela questão racial, sendo necessário entendê-las como dimensões fundamentais e articuladas
de desigualdade social no Brasil. Para Myers (2003), apesar de constituir quase metade da
população brasileira, os afro-brasileiros são sub-representados nas empresas, em particular
nos cargos considerados de maiores níveis hierárquicos dentro das organizações.
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Ao refletir estratégias para minimização das desigualdades de gênero e raça, busca-se o
combate das desigualdades sociais no país. Diante destas questões, é de extrema importância
a execução de um Programa do caráter do Pró-equidade no Ifal. Acredita-se que, por meio
deste, será possível o fomento de discussões em relação à desigualdade de gênero e raça e o
desenvolvimento de ações que promovam a equidade no âmbito laboral. Esta inciativa
também contribui para a possibilidade de construção de uma sociedade mais justa, baseandose no compromisso ético e político.
O Plano de Ação tem como objetivo geral “fomentar discussões e promover práticas que
possibilitem a equidade de gênero no ambiente laboral, permitindo mudanças na concepção
de gestão de pessoas, na cultura organizacional, nas condições e relações de trabalho”. Foram
definidas como ações: 1) adotar linguagem inclusiva em editais de concurso público para
servidoras/es realizados pelo Ifal; 2) realizar curso com gestoras/es do Ifal nas áreas de gênero
e raça; 3) levantar perfil das/os servidoras/es que ocupam FUC (Função Comissionada de
Coordenação de Curso), Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CD); 4) mapear o
perfil das/os

servidoras/es que utilizam os distintos benefícios concedidos pelo Ifal; 5)

levantar as justificativas de ausências no trabalho e licenças médicas das/os servidoras/es; 6)
Criar comissão de gênero e raça do Ifal; 7) Sensibilizar as equipes de Gestão de Pessoas das
empresas que prestam serviços terceirizados, quanto ao programa Pró-Equidade de Gênero e
Raça; 8) Criar link do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça no portal do Ifal; 9)
Fomentar o debate sobre a ampliação do número de dias da licença paternidade para os
servidores do Ifal; e 10) Criar eixo de equidade na consulta de capacitação realizada com
servidoras/es. Algumas destas ações já foram realizadas e outras estão em fase de
desenvolvimento.
O ingresso da instituição no Programa visa o desenvolvimento de uma política que
valoriza a diversidade e busca combater as desigualdades. As políticas de diversidade
possibilitam a promoção de iniciativas que reconheçam a diferença entre pessoas ou grupos
como um valor positivo, desenvolvendo mecanismos de integração social, em benefício da
produtividade da empresa e da democratização das oportunidades de acesso e tratamento no
âmbito laboral (ALEXIM, 1999).
CONCLUSÕES
A garantia da autonomia econômica e social das mulheres é fator estruturante para a
transformação das condições de vida e das desigualdades vividas pelas mulheres. O trabalho,
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como foco de incidência de políticas públicas, possibilita a inclusão social, a autonomia e o
desenvolvimento (BRASIL, 2015).
Acredita-se que o estabelecimento de novas relações de trabalho e de gestão de pessoas
podem eliminar formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no
emprego. Considera-se que a igualdade entre mulheres e homens configura-se como pilar
fundamental da gestão organizacional e do êxito institucional, uma vez que as discriminações
prejudicam o rendimento de mulheres e homens no local de trabalho, na família e o clima
organizacional da instituição.
O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça oferece para as organizações a possibilidade
de obter reconhecimento público, por meio do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, pela
adoção de práticas de igualdade. O Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça é uma certificação
que atesta que a organização promove a igualdade de gênero e raça (BRASIL, 2015). As
práticas que visam a equidade de gênero e raça são um compromisso com a responsabilidade
e justiça social.
O Ifal, ao aderir ao Programa, constrói possibilidades para o desenvolvimento de uma
iniciativa estruturada de promoção de ações voltadas à equidade de gênero e raça e tem como
desafios (re)visitar relações de trabalho e desenvolver novas práticas de gestão que visam à
minimização das desigualdades entre homens e mulheres e de raça/etnia.
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PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO – UM ESTUDO SOBRE A
IMPLANTAÇÃO E AS VANTAGENS DESSE PROJETO PARA O
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA ESCOLA ESTADUAL
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RESUMO: A temática deste estudo foi O Projeto Um Computador por Aluno - UCA, com o
título: Projeto Um Computador por Aluno – Um estudo sobre a implantação e as vantagens
desse projeto para o processo de ensino aprendizagem na Escola Estadual Girassol de Tempo
Integral Frei José Maria Audrin de Porto Nacional – TO. A pesquisa foi centrada no seguinte
questionamento: Quais as vantagens e entraves para o processo de ensino e aprendizagem
com a implantação do Projeto UCA na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Frei
Maria Audrin de Porto Nacional – TO? Teve como objetivo geral: demonstrar as vantagens e
entraves para o processo de ensino e aprendizagem com a implantação do Projeto UCA na
Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Frei Maria Audrin de Porto Nacional – TO.
Como objetivos específicos: Identificar os procedimentos utilizados na implantação do
projeto UCA na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Frei Maria Audrin de Porto
Nacional – TO; Identificar como se deu o processo de formação continuada para os
professores para trabalhar com a tecnologia digital específica do projeto; Verificar os avanços
no processo de ensino e aprendizagem posterior a implantação do projeto UCA. Dos
resultados alcançados, com os dados coletados dos alunos e professores, contatou-se que
houve falha na implantação do projeto, pois não atendeu aos princípios e nem objetivos do
projeto UCA, a escola não possuía infraestrutura adequada; a internet não alcançava sinal para
que os alunos pudessem utilizar em sala de aula; não houve manutenção nos leptops.
Palavras–chave: ensino, computador portátil, práticas pedagógicas

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS
ABSTRACT: The theme of this study was The One Project Computer per Student - UCA,
with the title: A Project Computer per Student - A study on the implementation and the
advantages of this project for the teaching and learning process in the State School Full Time
Sunflower Frei José Maria Audrin Porto Nacional - TO. The research was focused on the
following question: What are the advantages and obstacles to the process of teaching and
learning with the implementation of the UCA Project in the State School Full Time Sunflower
Frei Maria Audrin Porto Nacional - TO? It aimed to: demonstrate the advantages and
obstacles to the process of teaching and learning with the implementation of the UCA Project
in the State School Full Time Sunflower Frei Maria Audrin Porto Nacional - TO. Specific
objectives: Identify the procedures used in the implementation of the UCA in the State School
Full Time Sunflower Frei Maria Audrin Porto Nacional - TO; Identify how was the process of
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continuing education for teachers to work with the specific digital technology project; Check
the progress in the teaching process and later learning the implementation of the UCA. The
results achieved with the data collected from students and teachers, was contacted that failed
to implement the project because did not meet the principles and objectives or the UCA, the
school did not have adequate infrastructure; the internet did not reach signal so that students
could use in the classroom; there was no maintenance on leptops.
KEYWORDS: education, laptop, pedagogical practices
INTRODUÇÃO

O Projeto Um Computador por Aluno (UCA), tem por finalidade integrar as tecnologias
digitais dentro do contexto escolar. Seu objetivo principal é melhorar o processo de ensino e
aprendizagem, ampliando o universo de informações e facilitar o acesso a tais informações. O
projeto contempla não só os alunos, mas também a família, pois este é um dos princípios
citados ao longo do trabalho, tornar o computador uma ferramenta de ensino aprendizagem
para alunos e família.
A ideia de informatizar a educação oferecendo um computador para cada aluno da rede
pública de ensino no Brasil surgiu em 2005 com base nos princípios do projeto One Computer
per Child, projeto que teve origem nos Estados Unidos.
No Brasil o projeto ganhou o nome de UCA – Um Computador Por Aluno e foi dirigido
pelo Ministério da Educação e Cultura, e distribuiu 150 mil computadores em todos os
estados brasileiros, no Tocantins foram distribuídos 5.237 laptops, em 09 escolas em seis
municípios, sendo cinco escolas estaduais e 04 municipais. Entre os municípios contemplados
com o projeto está Porto Nacional, no qual está o Colégio Estadual Girassol de Tempo
Integral Frei Maria Audrin.
Os meios tecnológicos, como o computador, estão inseridos na educação nos anos 80,
segundo Almeida e Prado (2008, p. 2), que o governo brasileiro trabalha com ações que tem o
objetivo de ¬“inserir meios informáticos na educação como estratégia para o desenvolvimento
tecnológico do país”. Ou seja, implantar o computador na educação, não é um assunto novo
como muitos possam pensar, é algo que já vem sendo pensado há tempos e ainda assim, falta
muito para que seu uso seja realmente transformador.
VALENTE; ALMEIDA, (1997, p.75) afirma que:
[...] apesar dos fortes apelos da mídia e das qualidades inerentes ao
computador, a sua disseminação nas escolas esta hoje muito aquém do
que se anunciava e se desejava. A informática na Educação ainda não
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impregnou as ideias dos educadores e, por isto, não está consolidada
no nosso sistema.
A inserção dos computadores na educação ainda é um desafio visto que muitos
educadores ainda não conseguem adaptar essa ferramenta ao ensino aprendizagem.
A inserção do computador portátil na escola como ferramenta de ensino aprendizagem
se deu com a implantação do projeto UCA. Segundo o portal FNDE- Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Educação, o projeto Uca foi implantado nas escolas para incentivar o uso
das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) na escola, através da distribuição
de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino.
GONÇALVES (2012, P. 74) afirma que:
Atualmente, a escola depara-se com uma sociedade extremamente
evoluída e, dessa forma, é necessário que a mesma saia de um ensino
tradicional e use ferramentas mais modernas para acompanhar os
avanços, advindos do mundo tecnológico.
Diante disso, da afirmação de Gonçalves, não tem como a escola ficar de fora dos
avanços que a tecnologia vai tomando e permanecer no método tradicional de ensino, já que a
sociedade já se encontra totalmente envolvida com o meio tecnológico e o computador pode
ser visto como uma ferramenta de grande potencial positivo.
Falar em práticas pedagógicas utilizando o computador portátil como ferramenta de
ensino e aprendizagem, é o mesmo que falar em mudanças, uma vez que esta ferramenta
ainda seja dita e vista como algo novo dentro do contexto educacional. Requer também
disposição por parte dos professores para aprender a lidar com a máquina e levar para a sala
de aula algo que chame a atenção dos alunos, despertando neles um interesse a mais em se
envolver no trabalho proposto pelo professor. Silva (2009, p.102) afirma isso quando diz:
[...] o impacto dessa tecnologia para os professores poderá leva-los a
reverem comportamentos e posturas, a refletir sobre suas ações
pedagógicas e a provocar mudanças na pratica pedagógica, pois o
laptop educacional disponível para todos os alunos requer
replanejamento das ações pedagógicas realizadas na escola e na sala
de aula. (SILVA, 2009, p.102).
Rever comportamentos e posturas, refletir sobre suas ações pedagógicas e mudar estas
ações, são passos importantíssimos diante desta nova realidade em que a educação vem
vivenciando, a era digital. São essas mudanças que farão com que o computador venha a
contribuir positivamente com o processo de ensino e aprendizado.
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Este estudo tem como objetivo geral demonstrar as vantagens e entraves para o processo
de ensino e aprendizagem com a implantação do Projeto UCA na Escola Estadual Girassol de
Tempo Integral Frei Maria Audrin de Porto Nacional – TO. Como objetivos específicos:
Identificar os procedimentos utilizados na implantação do projeto UCA na Escola Estadual
Girassol de Tempo Integral Frei Maria Audrin de Porto Nacional – TO; Identificar como se
deu o processo de formação continuada para os professores para trabalhar com a tecnologia
digital específica do projeto; Verificar os avanços no processo de ensino e aprendizagem
posterior a implantação do projeto UCA.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Frei José Maria
Audrin, localizada na cidade de Porto Nacional no estado do Tocantins.
A escola de ensino integral oferta Educação Básica de nível fundamental (1º ao 9º ano),
possui 140 alunos regularmente matriculados. A unidade escolar oferece como modalidades
de ensino a Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, sendo que a escola é uma das
nove escolas estaduais de Porto Nacional que possui sala de recursos multifuncionais para o
atendimento educacional especializado. O corpo docente da unidade escolar é composto por
18 professores.
O publico alvo da escola a ser pesquisado foram os alunos das turmas de 1º ao 5º ano,
que foram as turmas onde o Programa Um Computador por Aluno foi desenvolvido, no qual
foi utilizada uma amostragem de 39 alunos do total de 64. Foi alvo também os professores
que trabalharam com o UCA, total de 03, os demais não fazem mais parte do corpo docente
da escola.
A metodologia deste trabalho baseia-se nos procedimentos técnicos de Gil (2008). É
uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. Foram utilizados dois questionários para
coleta de dados, um destinado aos alunos, questionário de opinião, e outro aos professores,
questionário semiestruturado. Com objetivo de organizar o desenvolvimento do trabalho, o
mesmo encontra-se dividido em quatro etapas.
A primeira etapa da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico de obras de
estudiosos referentes ao Programa Um Computador por Aluno-UCA, em manuais e em
documentos acerca do assunto.
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A segunda etapa foi realizada a aplicação dos questionários, de opinião aos alunos e
semiestrutura aos professores, com o intuito de coletar os dados necessários para
prosseguimento da pesquisa.
A terceira etapa foi à tabulação dos dados por meio de gráficos, relacionando os
resultados obtidos com as teorias pesquisadas utilizando abordagem qualitativa.
A quarta etapa consistiu na elaboração de texto monográfico apresentando os resultados
e sugestões.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A implantação do projeto UCA previa uma série de mudanças positivas no contexto
educacional e o uso do computador portátil, de acordo com os princípios do projeto, deveria
auxiliar na inclusão tecnológica dos alunos e familiares que vivem em condições de
vulnerabilidade econômica e não possuem acesso a tecnologias em casa.
Dos alunos que responderam ao questionário aplicado, obtiveram-se os dados descritos
a seguir:
Gráfico 01 – Você tem facilidade quanto ao uso do computador portátil?

Fonte: A pesquisa, 2016.
De acordo com a pergunta quanto ao nível de facilidade com o uso do computador, 33%
responderam que sim, que tem facilidade, 33% responderam que seu nível é razoável, 29%
disseram não ter facilidade e 5% não responderam à pergunta.
Gráfico 02 – Com a implantação do Projeto UCA na sua escola, foi solicitado pelos
professores que você utilizasse o leptop para fazer suas atividades escolares?
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Fonte: A pesquisa, 2016.
Sobre o uso do laptop na realização das atividades em sala de aula, 83% responderam
que o professor solicitava sim a utilização, 4% disseram que dificilmente e 13% afirmaram
que não.
Gráfico 03: Quando você não sabia como utilizar o leptop para realizar as atividades
em sala, os professores sabiam como ajudá-lo?

Fonte: A pesquisa, 2016.
No que se refere ao auxilio dos professores quando os alunos apresentavam dificuldades
com o manuseio da maquina, 42% disse que os professores sabiam ajudá-los, 54% disse que
às vezes sim e somente 4% disseram que os professores não sabiam auxiliá-los.
Na fase piloto do projeto UCA percebeu-se que uma barreira para o projeto seria a alta
rotatividade de professores nas escolas, isso refletiria no projeto a necessidade de ter uma
formação continuada frequente nas escolas para que os novos professores também pudessem
utilizar a nova tecnologia na prática pedagógica.
Projeto previa que seria necessário realizar adequações no espaço físico das escolas que
receberiam o computador portátil. As adequações seriam para instalação de tomadas para que
os laptops não descarregassem durante as aulas, instalação de uma rede sem fio para que
todos pudessem se conectar a internet e realizar pesquisa e comunicar-se simultaneamente.
Contudo, de acordo com os professores não houve nenhuma adequação no espaço escolar,
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tendo em vista que como a escola já possuía laboratório de informática não viu necessidade
de alterar melhorar as instalações, e assim foi entregue um computador para cada aluno.
Quanto à formação tecnológica dos professores, segundo foi apontado pelos três (03)
educadores, que ocorriam semanalmente na Diretoria Regional de Ensino, onde os
professores eram orientados quanto ao uso do computador na sala de aula e ainda
desenvolviam atividades para serem executadas nas escolas. De acordo com os Educadores
um (01), dois (02) e três (03) “a formação auxiliou quanto ao manuseio e aperfeiçoamento das
atividades no dia a dia com os alunos”. Contudo não houve melhorias na prática pedagógica,
pois os educadores apontaram que o computador apresentava falhas técnicas constantes e que
não conseguiam ministrar a aula corretamente por ter que parar as aulas e atender aos alunos
no suporte técnico dos laptops.
Devido às falhas nos laptops o projeto deixou de funcionar, segundo os Educadores dois
(02) e três (3) “a maioria dos laptops estavam sucateados com isso não havia possibilidade de
dar continuidade com o projeto, pois não seria possível atender a todos os alunos da escola. A
escola não possuía estrutura física adequada. O suporte elétrico era insuficiente para todos os
laptops”.
O uso dos computadores na sala de aula poderia auxiliar no ensino aprendizagem se eles
fossem de boa qualidade e apresentasse maior acessibilidade principalmente visual, o
Educador um (01) e dois (02) disseram que se o laptop possuísse uma tela maior poderia ser
usado para enriquecer as práticas pedagógicas na escola beneficiando a todos, inclusive a
educação especial, já que os alunos que possuíssem alguma deficiência relacionada a visão
não conseguiam trabalhar com os laptops de 7 polegadas.
CONCLUSÕES
De acordo com a pesquisa feita no decorrer do trabalho, o programa UCA é de fato
um programa com um potencial muito grande de somar com o processo de ensino
aprendizagem, tem objetivos e princípios muito bem elaborados, se aplicados da forma como
tem que ser, os sucessos são enormes.
Ao estabelecer o objetivo geral de demonstrar as vantagens e entraves para o
processo de ensino e aprendizagem com a implantação do Projeto UCA na Escola Estadual
Girassol de Tempo Integral Frei Maria Audrin de Porto Nacional – TO constatou-se que para
os alunos trouxe mudanças e facilidades para o processo de ensino e aprendizagem, apesar de
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princípios importantes do projeto não terem sido seguido pela escola, como por exemplo,
disponibilizar internet para os alunos utilizarem em sala de aula com os laptops.
Dentre os objetivos específicos elencados, o de identificar como se deu o processo de
formação continuada para os professores para trabalhar com a tecnologia digital específica do
projeto, os resultados da pesquisa com os professores obteve-se o resultado que houve as
formações, e estas aconteciam na diretoria regional de ensino.
Com os dados coletados dos alunos e professores, contatou-se que houve falha na
implantação do projeto, pois não atendeu aos princípios e nem objetivos do projeto UCA, a
escola não possuía infraestrutura adequada; a internet não alcançava sinal para que os alunos
pudessem utilizar em sala de aula; não houve manutenção nos laptops.
Referente às mudanças da prática pedagógica, cabe ao professor ao fazer seus
planejamentos, inserir recursos tecnológicos e aproveitar a mobilidade e a conectividade
oferecida pelos mesmos, como por exemplo, na disciplina de Português trabalhar com edições
de texto nos editores disponíveis, nas aulas de ciências trabalharem com as imagens,
experimentos e simulações que alguns aplicativos ofertam como suporte na execução das
aulas. E quando surgir o impasse da falta de conectividade com a internet ou conectividade
muito lenta, cabe ainda ao professor buscar meios que não necessitem do uso da internet, para
que isso não venha ser um fator negativo.
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RESUMO: O avanço tecnológico vem produzindo transformações em diferentes segmentos
da educação, auxiliando no planejamento e execução de ações pedagógicas que atendam às
demandas da sociedade contemporânea por intermédio dos instrumentos e/ou recursos
tecnológicos. No espaço escolar, o recurso “realidade aumentada” é considerado por alguns
estudiosos como uma possibilidade de estratégia de ensino que visa motivar e despertar o
interesse dos alunos pelos conteúdos escolares ministrados em sala de aula. A partir deste
contexto, esse trabalho objetiva apresentar uma revisão teórica sobre as produções científicas
que apresentam o recurso da “realidade aumentada” como uma estratégia pedagógica de
ensino que viabiliza a aprendizagem dos conteúdos escolares de modo mais significativo,
interativo, motivador e prazeroso. Foram utilizados como fonte de pesquisa artigos científicos
presentes no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, Scientific Electronic Library On-line, anais de eventos científicos e livros
que apresentam pesquisas científicas sobre o uso da “realidade aumentada” e “práticas
pedagógicas de ensino”. Foram encontrados 39 artigos publicados sobre o uso da “realidade
aumentada” como possibilidade de estratégia de ensino que eleva a qualidade de ensino e
aprendizagem de modo interativo e prazeroso. Todavia, os autores pesquisados ressaltam que
o professor deve conhecer e saber como utilizar esse recurso tecnológico e planejar
previamente como o conteúdo curricular será ministrado em sala de aula. Por fim, podemos
concluir que o recurso tecnológico de “realidade aumentada” configura-se como uma
possibilidade de ensino que deve ser valorizada e, quando possível, aplicada pelos
professores.
Palavras–chave: aprendizagem, estratégia de ensino, instrumento tecnológico.

PROPOSALS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FROM THE USE OF
"AUGMENTED REALITY"
Abstract: Technological progress has produced changes in different segments of
education, assisting in the planning and execution of educational activities that
meet the demands of contemporary society through the instruments and/or
technological resources. At school, the "augmented reality" feature is considered by
some scholars as a possibility of teaching strategy to motivate and arouse students'
interest in school subjects taught in the classroom. From this context, this study
presents a theoretical review of the scientific productions that feature the use of
"augmented reality" as a pedagogical teaching strategy which enables the learning
of school subjects in a more significant, interactive, motivating and enjoyable way.
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As source, we used research papers present in the Bank of Theses and Dissertations
of the Higher Education Personnel Improvement Coordination, in the Scientific
Electronic Library Online, annals of scientific events and books that present
scientific research on the use of "augmented reality" and "pedagogical teaching
practices". We found 39 articles on the use of "augmented reality" as a possibility
of teaching strategy that raises the quality of teaching and learning in an interactive
and enjoyable way. However, the authors researched point out that the teacher
should understand and know how to use this technological resource and plan in
advance how curriculum content will be taught in the classroom. Finally, we
conclude that the technological resource of "augmented reality" appears as a
teaching possibility that should be valued and, whenever possible, implemented by
teachers.
Keywords: teaching strategy, technological tools, learning.
INTRODUÇÃO
No processo de ensino-aprendizagem, vários fatores podem interferir no sucesso da
aprendizagem, tais como: as condições de infraestrutura da escola, as condições de trabalho as
quais os professores desempenham o seu trabalho, as condições socioeconômicas dos alunos,
os recursos disponíveis para o desempenho das atividades pedagógicas dos professores, e,
principalmente, as estratégias de ensino utilizadas pelos professores na execução das ações
pedagógicas. Diante dessa realidade, Bordenave e Pereira (2002) consideram que os
professores devem desenvolver em sala de aula estratégias de ensino diversificadas visando
possibilitar ao aluno o acesso a diversas formas de interação e construção do conhecimento a
partir da valorização dos conhecimentos prévios e experiências vivenciadas pelos estudantes
no contexto escolar.
Ratificando as palavras de Bordenave e Pereira (2002), e Boruchovith (2007)
apresenta que o processo educacional compreende duas ações interdependentes, essenciais e
complementares que são “o ensinar” e “o aprender”. Para Boruchovith (2007), o
desenvolvimento dessas ações exige uma postura tanto de quem ensina – o professor, como
também de quem aprende – o aluno. Neste caso, o professor deve estar preocupado em
elaborar um planejamento didático que possibilite o envolvimento e aprendizagem dos alunos
de modo significativo. Por outro lado, os alunos devem ter motivação pelos conteúdos
curriculares ministrados em sala de aula (ANASTASIOU, 2007).
Sendo assim, nos últimos anos, é possível identificar um acréscimo nos estudos que
tratam da relevância das estratégias exitosas de ensino que são elaboradas e executadas por
professores. Anastasiou (2007) apresenta que a organização e planejamento das estratégias de
ensino do professor devem ter como objetivo que os alunos aprendam de modo efetivo e
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prazeroso. Além disso, Beluce e Oliveira (2012) ainda apresentam que é preciso que seja
valorizada a realização de atividades didáticas adequadas tendo como ponto de partida a busca
de estratégias de ensino que contribuam significativamente na aprendizagem do aluno.
A partir deste pressuposto abordaremos neste trabalho uma discussão teórica sobre o
uso do recurso tecnológico “realidade aumenta” como estratégia pedagógica que visa elevar a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Conforme apresentado por Ribeiro e Zorzal
(2011), a “realidade aumentada” é um tipo de interface que pode ser utilizada em sala de aula
visando promover uma interação ativa do aluno com o conteúdo estudado visto que possibilita
ao professor combinar imagens de um ambiente real, obtidas por câmera de vídeo, por
exemplo, com objetos tridimensionais virtuais, enriquecendo a compreensão do aluno sobre o
conteúdo da aula. Alguns destes aplicativos de “realidade aumentada” estão disponíveis na
internet

gratuitamente,

tais

como:

OctagonAR Humanoid;

Space

4D+;

Animal

4D+; Dinossaur 4D+; Augment; Sol-AR System; AR flashcards, dentre outros. Após a
realização do download destes aplicativos no smartfone e/ou tablet, podem ser utilizados em
sala de aula na versão off-line, ou seja, não precisa de acesso a internet para serem executados
em sala de aula (PIAZZINI et al, 2012)
Esse estudo é considerado relevante visto que vivemos em um período diretamente
influenciado pelo uso de instrumentos tecnológicos e, por isso, já não é possível obter sucesso
no processo de aprendizagem a partir de estratégias de pedagógicas embasadas no modelo
tradicional de ensino. Desse modo, é importante que o professor realize pesquisas, discussões
e reflexões no meio acadêmico e científico sobre as diversas possibilidades de estratégias
pedagógicas que podem ser desenvolvidas em sala de aula com a inserção de recursos e/ou
instrumentos tecnológicos visando despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos
curriculares.
Outro aspecto que justifica a realização desse estudo refere-se ao fato de que o uso das
tecnologias e a reestruturação das práticas educativas podem viabilizar mudanças
significativas na forma de dimensionar os conteúdos curriculares e as formas de acesso às
informações que serão trabalhadas. Neste sentido, conforme ressaltado por Alcântara et al
(2011) uma possibilidade de tornar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula mais
atrativa e prazerosa diz respeito a inserção de atividades pedagógicas mediadas pelo uso de
recursos tecnológicos.
A partir deste contexto, este estudo tem como principal objetivo apresentar uma revisão
teórica sobre as produções científicas concernentes o uso do recurso tecnológico “realidade
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aumentada” como uma estratégia de ensino que viabiliza a aprendizagem dos conteúdos
escolares de modo mais significativo, interativo, motivador e prazeroso.
MATERIAL E MÉTODOS
Esse trabalho refere-se a um estudo de referencial teórico o qual tenciona apresentar
uma discussão sobre a importância do uso da “realidade aumentada” como atividade
pedagógica que contribui para elevar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos
conteúdos escolares. Sobre a pesquisa de referencial teórico Piazzini et al (2012) destacam
que esse tipo de pesquisa é importante visto que possibilita conhecer estudos realizados da
área pesquisada. Sendo assim, a referida pesquisa de referencial teórico apresenta os
resultados da pesquisa teórica realizada a partir de pesquisas científicas relacionadas à
utilização de estratégias de ensino mediadas pela “realidade aumentada”. As bases de dados
consultadas neste estudo foram artigos científicos presentes no Banco de Teses e Dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no Scientific
Electronic Library Online – SciELO, anais de eventos científicos e livros que apresentam
trabalhos científicos sobre o uso da “realidade aumentada” e “práticas pedagógicas de
ensino”. Os descritores utilizados na pesquisa foram: “realidade aumentada”, “educação”,
“ensino” e “aprendizagem” publicados no período de 2000 a 2015.
Após a seleção dos textos encontrados nas fontes de pesquisas acima citadas foi
realizada uma leitura analítica, cuja finalidade, segundo Gil (2009, p. 78) tem como proposta
“ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas contribuam na
realização da pesquisa”. Por fim, foi realizada uma análise interpretativa para a realização de
síntese e discussão entre os autores visando alcançar o objetivo na execução deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas buscas realizadas no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no Scientific Electronic Library
Online – SciELO, anais de eventos científicos e livros publicados no período de 2000 a 2015
foram encontrados 39 artigos nos quais os autores apresentam a importância do professor
utilizar o recurso da “realidade aumentada” no planejamento e execução das estratégias de
ensino visando contribuir de forma significativa no processo de aprendizagem dos alunos em
sala de aula. A seguir, apresentamos o que alguns dos autores dos 39 artigos encontrados
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consideram como relevante ao utilizar ferramenta “realidade aumentada” como estratégia de
ensino.
Conforme pesquisas realizadas por Sousa, Moita e Carvalho (2011) e, Testa e Luciano
(2010), o contexto educacional tem vivenciado mudanças significativas principalmente em
relação à inserção de instrumentos tecnológicos na execução das atividades pedagógicas
desenvolvidas por professores visando elevar a qualidade do processo de ensino e
aprendizagem. Wanderley et al (2011) também apresentam que o uso de recursos e/ou
instrumentos tecnológicos quando bem planejados possibilita que o professor ministre seus
conteúdos de modo mais interativo e com participação ativa dos alunos no processo de
aprendizagem.
De acordo com Kenski (2010), é um desafio para as instituições em todos os níveis e
modalidades de ensino as mudanças que ocorrem na contemporaneidade concernente à
concepção de “o que é ensinar”, “o que é aprender” e “quais estratégias de ensino podem ser
mais eficazes” e, por isso, é preciso que os professores promovam estratégias de ensino
visando romper com o modelo de ensino tradicional. Desse modo, Wanderley et al (2011)
apresentam que um tipo de instrumento tecnológico utilizado por muitos educadores visando
romper o modelo de ensino tradicional e elevar a qualidade do processo de ensino e
aprendizagem é o recurso de “realidade aumentada”.
Conforme apresentado Wanderley et al (2011), percebemos que a inserção das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s, tais como, o recurso da “realidade
aumentada” no ambiente escolar, é possível provocar mudanças significativas no processo de
ensino e aprendizagem. Todavia, Alves e Zambalde (2002) apresentam que, ao inserir
estratégias de ensino mediadas pelo uso de instrumentos tecnológicos primeiramente, é
preciso que o professor faça um planejamento destacando os objetivos pedagógicos que
deverão ser alcançados com a execução da atividade mediada pela ferramenta tecnológica
selecionada. Entretanto, Wanderley et al (2011), e, Alves e Zambalde (2002), destacam que
os professores devem ter conhecimento sobre o instrumento tecnológico selecionado para
mediar e/ou apresentar o conteúdo a ser estudando em sala de aula.
Ribeiro, Siqueira e Macedo (2013) também destacam que a “realidade aumentada” é
um recurso que permite o professor unir o mundo real com o virtual, através da utilização de
um marcador, webcam, smartphone, tablet, dentre outros, ou seja, é a inserção de objetos
virtuais no ambiente físico em tempo real a partir com o apoio de algum dispositivo
tecnológico. Kirner e Zorzal (2005) ainda mencionam que a “realidade aumentada” é a
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impressão de elementos virtuais em ambientes reais, acrescentando informações ou dados ao
mundo real.
Para Zorzal e Kirner (2005), no âmbito da educação, a “realidade aumentada” pode ser
utilizada de várias maneiras, como por exemplo, estimulando o aluno a visualizar, conhecer e
explorar os conteúdos curriculares ministrados pelo professor em sala de aula a partir da
interação de elementos virtuais ao contexto real. Ribeiro, Siqueira e Macedo (2013) ressaltam
que por intermédio da “realidade aumentada” o professor permite que o aluno tenha a
sensação de que os objetos, reais e virtuais, coexistem no espaço conforme apresentado na
Figura 1 e Figura 2.

Figura 1. Disponível em: https://
saraguato.word_press.com/2011/11/08/
national-geographic-surpreende-emacao-de-realidade-aumentda/

Figura 2. Aplicações de Realidade
Aumentada no Ensino de Química.
Fonte: Kirner e Zorzal, 2005

Ao analisarmos a Figura 1 e Figura 2, percebemos que esse recurso permite que
professores executem atividades pedagógicas a partir da integração de imagens virtuais ao
real em sala de aula. Além disso, o professor também pode possibilitar aos alunos a
visualização de fenômenos que não podem ser reproduzidos em ambiente real. Outro aspecto
importante na utilização da “realidade aumentada” em sala de aula refere-se à possibilidade
do próprio aluno, a partir do uso de um dispositivo tecnológico, tais como, um smartfone,
manusear os objetos virtuais com as próprias mãos sem a necessidade de equipamentos
especiais, garantindo então, um processo de interação ativa e motivadora do aluno com o
objeto de estudo, conforme apresentado na Figura 1 e Figura 2.
Alcântara et al (2011) e Donolo, Chiecher e Rinaudo (2004) ainda apresentam três
características relevantes que justificam uso da “realidade aumentada” em sala de aula: 1) é
um ambiente virtual gerado sinteticamente por computador, que exige alto grau de realismo;
2) o aluno interage de forma ativa com os conteúdos socializados em sala, e; 3) o aluno tem
oportunidade de visualizar o conteúdo curricular de modo virtual em uma representação 3D.
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Carvalho e Ivanoff (2010) também ressaltam que a ferramenta “realidade aumentada” permite
a fácil visualização e manipulação do objeto de estudos, reproduzindo os dados complexos
sob a forma de objetos tridimensionais, aumentando a capacidade de percepção do estudante,
que passa a ser estimulado pela possibilidade de interação com a interface. Desse modo,
percebemos que uso da “realidade aumentada” possibilita uma maneira diferente de ensinar e
aprender com o apoio dos recursos tecnológicos.
CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo percebemos que os instrumentos tecnológicos podem
ser utilizados por professores como recursos que podem elevar a motivação e o interesse dos
alunos pelos conteúdos curriculares. Todavia, é importante que o professor realize um
planejamento prévio sobre o modo como esses recursos tecnológicos selecionados poderão
auxiliar a atividade pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, bem como de que
maneira os conteúdos pedagógicos e o recurso tecnológico podem ser integrados visando
elevar o processo de aprendizagem dos alunos.
Esse estudo teórico também possibilitou verificar o resultado positivo nos trabalhos
publicados sobre a inserção de instrumentos tecnológicos na educação, sobretudo, o uso da
“realidade aumentada” como estratégia de ensino e aprendizagem. Entretanto, percebemos
que ainda é um número muito pequeno de trabalhos científicos publicados sobre práticas
pedagógicas desenvolvidas por professores por intermédio do recurso tecnológico “realidade
aumentada”.
Por fim, a partir desta revisão teórica verificamos que o uso de instrumentos
tecnológicos em sala de aula, tais como a “realidade aumentada” surge como uma interface
inovadora capaz de oferecer aos alunos subsídios para a compreensão dos conteúdos escolares
muitas vezes considerados como complexos e que exige elevado grau de abstração para serem
estudados apenas com o uso de livros impressos. Além disso, mediante a “realidade
aumentada” é possível viabilizar que o aluno possa aprender e construir o seu conhecimento
sobre os conteúdos escolares de modo mais significativo, prazeroso e interativo. Sendo assim,
esperamos que esse estudo possa contribuir com o trabalho pedagógico executado por outros
professores e possa também instigar outros pesquisadores em conhecer e/ou ampliar seus
conhecimentos sobre a realização de atividades pedagógicas mediante o uso da “realidade
aumentada”.
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RESUMO: O presente projeto de pesquisa tem por objeto as interfaces entre a literatura em
quadrinhos e a semiótica na composição do conhecimento sociológico. Com base nas
histórias em quadrinhos de super-herois da Editora Marvel originalmente publicadas nos
Estados Unidos da América (EUA) durante a década de 1960, por meio de uma abordagem
histórica e combinando diferentes métodos e técnicas de pesquisa, como a bibliográfica e a
documental, pretende-se desenvolver uma análise sígnico-sociológica de como as
personagens desse universo ficcional retrataram o posicionamento dominante no campo de
poder estadunidense. Diante das condições de possibilidade apresentadas, sustenta-se a
seguinte hipótese de trabalho: a literatura em quadrinhos, produto da indústria cultural, fruto
de trabalho social de produção sígnica, pode ser utilizada tanto como um instrumento
pedagógico de incentivo à leitura, como também um veículo de propaganda de convicções
ideológicas que refletem os valores, os conflitos e as mudanças de uma dada sociedade.
Palavras–chave: ideologia, quadrinhos, semiótica, sociedade

COMICS AND SOCIETY: THE MARVELS’ SUPERHEROES AND 18
ANTICOMMUNIST IDEOLOGICAL ADVERTISING OF THE USA 19
(1960s)
ABSTRACT: This research project has the object interfaces between literature comic and
semiotics in the composition of sociological knowledge. Based on stories superhero comics of
Publisher Marvel originally published in the United States of America (USA) during the
1960s, through a historical approach and combining different research methods and
techniques, such as bibliographic and documentary It is intended to develop a signicsociological analysis of how the characters in this fictional universe portrayed the dominant
position in the US power field. Faced with the presented conditions of possibility, holds up
the following hypothesis: the literature in comics, the culture industry product, social work
fruit of sign production, can be used both as an educational tool to encourage reading as well
as a propaganda vehicle of ideological convictions that reflect the values, conflicts and
changes in a given society.
KEYWORDS: ideology, comics, semiotics, society
INTRODUÇÃO
A necessidade dos cientistas sociais em problematizar temas pouco trabalhados em suas
áreas leva-os a dilatar seu universo de fontes, desenvolvendo abordagens pouco
convencionais. Parafraseando Mauad (1996), não é de hoje que se reconheceram nas artes
literária e iconográfica fontes históricas de excelência, demandadas dos novos temas que
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passaram a compor o elenco dos objetos estudados à luz das ciências sociais, sobretudo da
história. Em se tratando da literatura em quadrinhos, a mesma encerra valores que interessam
aos mais variados campos de estudos, sendo analisada mundo afora também como veículo de
propaganda ideológica (Garcia, 1986; Gomes, s.d.; Santana, 2005). O tema da pesquisa que
aqui se projeta envolve as interfaces entre a literatura em quadrinhos e a semiótica na
composição do conhecimento sociológico. Por unirem textos visuais e literários, já é bem
sabido o potencial da “nona arte” para despertar o interesse pela leitura e para sistematizar a
alfabetização das crianças. No Brasil, esse reconhecimento é oficial: os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) incentivam o uso de histórias em quadrinhos no processo de
ensino-aprendizagem e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) possibilitou o
acesso a obras do gênero nas escolas públicas. Não obstante tal reconhecimento, Guerra
(2011, p. 1) recorda que “Embora tenha força destacada como meio de comunicação, como
produto cultural e como arte, as HQs frequentemente são vistas com descrédito e não contam
com prestígio entre parte dos intelectuais e educadores do mundo ocidental”. De acordo com
Bibe-Luyten (1985), essa condição se liga à estrutura industrial de grande escala que envolve
interesses econômicos que comprometeriam o “valor cultural” do gibi. Ora, nas últimas
décadas, na medida em que a sociedade do espetáculo apropriou-se do modo de fazer
artístico, a arte foi entronizada no centro do capitalismo cultural, não mais sendo
compreendida apenas como obra, “mas também como dispositivo para intercâmbios culturais
de toda ordem” (Guerra, op. cit., p. 2). Assim, com a visibilidade alcançada pelo gibi na
indústria cultural, o mesmo é significado como “um alimento de consumo de massa para os
cidadãos de todo mundo, influindo na sua cultura, sua língua e seus costumes, modelando
seus gostos e suas inclinações” (Moya, 1970 apud Gomes, s.d., p. 805). Fiorin (2002, p. 29)
irá assinalar que “não há um conhecimento neutro, pois ele sempre expressa o ponto de vista
de uma classe a respeito da realidade”. Urge, portanto, indagar: de que modo as histórias de
super-herois, uma forma de conhecimento da realidade, produzidas pela Marvel, uma editora
estadunidense, retrataram ideologicamente as disputas vigentes no campo de poder global, no
auge da Guerra Fria? Diante das condições de possibilidade apresentadas, sustenta-se a
seguinte hipótese de trabalho: a literatura em quadrinhos, produto da indústria cultural, fruto
de trabalho social de produção sígnica, pode ser utilizada tanto como um instrumento
pedagógico de incentivo à leitura, como também um veículo de propaganda de convicções
ideológicas que refletem os valores, os conflitos e as mudanças de uma dada sociedade.
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MATERIAL E MÉTODOS
Tomando por base as histórias em quadrinhos de alguns super-herois da Editora Marvel
surgidos na década de 1960, mormente o Homem de Ferro, a Viúva Negra e o Gavião
Arqueiro, a pesquisa combinará duas diferentes técnicas de pesquisa: a bibliográfica e a
documental. O primeiro procedimento reunirá o material bibliográfico e a fortuna crítica
referentes ao tema. Em seguida, serão analisados os quadrinhos em recorte do ponto de vista
semiótico, decompondo-os em unidades culturais (ECO, 1974). Por fim, por meio de uma
abordagem sociológica, ancorada no corpus teórico-metodológico proposto por Bourdieu
(2011) para a constituição da sociologia como uma ciência rigorosa dos fatos artísticos,
proceder-se-á uma análise tríplice: primeiramente, a análise da posição da Editora Marvel na
(ou em relação à) estrutura da classe dirigente dos Estados Unidos da América; em seguida, a
análise da estrutura das relações objetivas entre as posições das editoras de quadrinhos norteamericanas (sobretudo a Marvel e a DC, tradicionais rivais) colocadas em situação de
concorrência no mercado de bens simbólicos; o momento derradeiro de análise corresponde à
construção do habitus anticomunista, concebido aqui como o princípio gerador e unificador
da ideologia que caracterizou as personagens da Marvel no decurso da Guerra Fria.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa encontra sua relevância na medida em que trata dos impactos políticos e
culturais (portanto sociológicos) da literatura em quadrinhos, especialmente no contexto das
disputas ideológicas que foram travadas na Guerra Fria, fenômeno ainda pouco estudado do
ponto de vista das ciências sociais. A questão fundamental envolve a forma pela qual as
culturas são influenciadas pela propaganda ideológica veiculada nesses meios de
comunicação de massa. Por conseguinte, ela nos leva a questionar sobre a importância dos
quadrinhos como espaço de mediação entre autores e leitores. O projeto se justifica como um
estudo sociológico, de caráter interdisciplinar, por estimular a reflexão crítica sobre os
permanentes

processos

de

construção/desconstrução

político-ideológica

no

mundo

globalizado, para além da mera leitura de entretenimento.
CONCLUSÕES
O que se espera, como resultado de uma investigação dessa natureza, é a produção de
contribuições teórico-metodológicas que favoreçam a leitura de obras em quadrinhos a partir
de uma perspectiva crítica. Ora, a compreensão do processo pelo qual a cultura midiática
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reproduz representações que são capazes de influenciar pensamentos e comportamentos pode
oferecer subsídios conceituais ao leitor de quadrinhos e fazer o mesmo tomar uma atitude
crítica em relação às obras produzidas pela indústria cultural. Logo, a pesquisa poderá
repercutir no empoderamento do leitor nas relações de consumo de bens simbólicos onde está
inserido.
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RESUMO: O ensino de Química, tradicionalmente, centraliza-se na simples reprodução de

conteúdos e repetição de nomes, fórmulas e cálculos. O estudo das propriedades periódicas é
na maioria das vezes tratado de maneira superficial, priorizando quase que exclusivamente a
utilização de diagramas em forma de tabelas periódicas, desprezando os conceitos do
conteúdo e estimulando assim a memorização. Com isso, os jogos didáticos surgem como
uma alternativa de estimular o aprendizado na disciplina, sendo possível abordar o respectivo
conteúdo desmiuçando os conceitos e procedimentos envolvidos no desenvolvimento das
habilidades dos estudantes. Assim o presente trabalho tem por objetivo descrever o
desenvolvimento, aplicação e avaliação do jogo “Qual é a propriedade periódica?” que
possibilitou o trato dos conteúdos relacionados às propriedades periódicas no 1° ano do
Ensino Médio de uma Escola de Referência, localizada em Carpina-PE. A atividade foi
promovida por licenciandos em Química do IFPE – Campus Vitória, bolsistas do PIBID, e se
deu em quatro etapas: Sondagem de verificação da aprendizagem; Explanação e
contextualização do conteúdo; Aplicação do jogo; e avaliação do jogo. Para avaliação da
intervenção foi aplicado um questionário de natureza qualitativa, servindo a quantificação e
reflexão dos resultados obtidos, em que se percebeu que 67,5% dos estudantes conseguiram
conceituar as propriedades periódicas corretamente sem mencionar os diagramas e 100% dos
estudantes afirmaram que o jogo lhes proporcionaram através da brincadeira um momento de
construção de conhecimento. Portanto a utilização de jogos didáticos é importante para a
assimilação de conceitos, além de favorecer um ambiente de descontração e trabalho em
equipe.
Palavras–chave: ensino de química, jogo didático, tabela periódica

"WHICH PERIODIC PROPERTY IS THAT?": A
ALTERNATIVE FOR TEACHING CONCEPTS IN
PROPERTIES CONTENT

DIDACTIC
PERIODIC

ABSTRACT: The teaching of Chemistry traditionally centers on the simple reproduction of
contents and repeating names, formulas and calculations. The study of periodic properties is
treated most of the time in a superficial way, focusing almost exclusively on the use of
diagrams in the form of periodic tables, ignoring the concepts of content, stimulating
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memorization. Thus, the didactic games come up as an alternative to stimulate learning in the
discipline, being possible to talk about the respective content fragmenting the concepts and
procedures involved in the students' skills development. So this study aims to describe the
development, application and evaluation of the game "Which periodic property is that?" that
allowed the teaching of contents related to periodic properties in the 10th grade in high school
at a Secondary School located in Carpina-PE. The activity was organized by PIBID
scholarships students of the Chemistry course from IFPE - Campus Vitória, and it happened
in four steps: checking the students’ knowledge; Explanation and contextualization of the
content; game application; and evaluation of the game. For evaluation of the intervention was
applied a qualitative questionnaire, serving the quantification and reflection of the results
obtained, in which it was realized that 67.5% of the students were able to conceptualize the
periodic properties correctly without mentioning the diagrams and 100% of the students said
that the game gave them through playfulness a moment of knowledge construction. Therefore
the use of didactic games is important for the assimilation of concepts as well as allows a
relaxed environment and encourages teamwork.
KEYWORDS: chemistry teaching, didactic game, periodic table
INTRODUÇÃO
Quando nos referimos ao ensino de Tabela Periódica no Ensino Médio é notado que
normalmente os professores restringem sua prática a transferência dos conhecimentos,
deixando muitas vezes lacunas no processo de aprendizagem do estudante (COSTA, 2013).
Além disso, segundo Tolentino (1997) a Tabela Periódica tem sido utilizada por educadores,
possivelmente, da mesma maneira, desde o início do século XX, para o ensino das
propriedades periódicas dos elementos. No entanto, o conceito de periodicidade é de
importância fundamental para o ensino de química. Conforme Caruso (1997; p. 324):
A classificação periódica dos elementos permite o estudo de propriedades físicas e
também químicas, mas o sucesso em sua aprendizagem pode ser alcançado quando o
conteúdo for abordado em associação com conceitos de átomo e as teorias atômicas,
que também são, assim como periodicidade dos elementos, abstratos e distantes da
realidade dos estudantes.

Assim, o estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, pois os alunos têm
dificuldade em entender as propriedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, como os
elementos foram dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a
formação das substâncias. Na maioria dos casos, eles não sabem como a utilizar e acabam por
achar que o melhor caminho é decorar as informações mais importantes (GODOI et al. 2010).
Por isso, há a necessidade de trazer o conteúdo de propriedades periódicas para a sala de
aula de uma forma que possibilite uma compreensão de conceitos químicos referentes ao
conteúdo, evitando a tão usual memorização dos estudantes a respeito dos diagramas em
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forma de tabelas periódicas, com setas que indicam o crescimento/decréscimo e o sentido
(direita / esquerda), de cada propriedade periódica.
Sabe-se que a busca por novas metodologias e estratégias de ensino para motivar a
aprendizagem de forma acessível, moderna e de baixo custo, é sempre um desafio para os
professores (ROSA; ROSSI, 2008; BRASIL, 2006). Nessa direção, os jogos didáticos surgem
como uma alternativa, pois incentivam o trabalho em equipe e a interação aluno-professor;
auxiliam no desenvolvimento de raciocínio e habilidades; e facilitam o aprendizado de
conceitos (VYGOTSKY, 1989).
Segundo Costa (2013) quando o docente realiza alguma atividade dentro da sala de aula
onde a mesma tem regras e permite que o estudante participe, ele se sente estimulado em
buscar novas fontes para aprender e desenvolver tarefas atribuídas pelo professor. De acordo
com Pozo (1998), o professor pode auxiliar o aluno na tarefa de formulação e de reformulação
de conceitos, ativando seus conhecimentos prévios e articulando esses conhecimentos a uma
nova informação que está sendo apresentada.
Deste modo o presente trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento,
aplicação e avaliação do jogo “Qual é a propriedade periódica?” realizado no 1° ano do
ensino médio de uma escola de Referência em ensino médio, situada na cidade de CarpinaPE.
MATERIAL E MÉTODOS
Confecção do jogo
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do ensino das propriedades periódicas e
percebeu-se que este conteúdo é trabalhado na sala de aula de uma maneira resumida e
bastante rápida, não lhe sendo dado a devida importância. Godoy e Mesquita (2012) afirmam
que, nos livros didáticos o que se pode perceber é que a simplificação do conteúdo de
propriedades periódicas em forma de tabelas pode auxiliar os alunos do Ensino Médio na
memorização.
Então a proposta do jogo didático “Qual é a propriedade periódica?” surgiu com a
preocupação de suprimir a necessidade de desenvolver nos estudantes do ensino médio
conceitos químicos relacionados às propriedades periódicas, como também afastar os
problemas oriundos do ensino tradicional: a utilização da memorização sem compreensão e
sem significado, em que o professor reproduz o conteúdo resumido utilizando os diagramas
encontrados nos livros didáticos, os alunos reproduzem esse conhecimento através da
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memorização e essa reprodução é a garantia que o docente precisa para avaliar os alunos, sem
se preocupar se realmente o aluno aprendeu.
Assim, a intenção inicial foi tentar organizar e introduzir os conceitos do conteúdo de
propriedades periódicas em um jogo que pudesse envolver todos da turma. Com isso, foi
utilizado como modelo o jogo Quem sou eu?, um jogo de adivinhação realizado em grupo no
qual os participantes colocam o nome de uma personalidade, animal ou cidade na testa para que os
outros participantes deem dicas de quem é e ele adivinhe. Então foi decidido confeccionar um
jogo em que os estudantes deveriam escolher um conceito e proferir a qual propriedade
periódica ele se referia.
O Jogo é composto por 8 caixas em que cada uma delas representa uma propriedade
periódica diferente (Raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade,
energia de ionização, reatividade, densidade e propriedade físicas dos elementos{Ponto de
fusão e ponto de ebulição}) e 31 cartões que contém conceitos acerca das propriedades
representadas pelas caixas. Para a confecção do jogo foram necessários papel guache na cor
vermelho, cola e papéis de ofício.

Figura 1. Jogo didático “Qual é a propriedade periódica?”. IFPE,2016.

As regras do jogo didático “Qual é a propriedade periódica?” estão ilustradas no quadro
abaixo. (Quadro 1)
Regras do jogo “Qual é a propriedade periódica?”
1.Dividir a turma em 5 (cinco) equipes de 6 (seis) pessoas e sortear qual grupo iniciará o
jogo.
2.Um representante do grupo que iniciará o jogo deve pegar um dos cartões que estão
dispostos sobre a mesa. Logo após, deve ler em voz alta para toda a turma o conceito escrito
no cartão. Depois retornará ao grupo para juntos decidir qual das propriedades periódicas o
conceito se refere. O grupo tem um minuto para responder. Ao chegarem numa resposta, o
representante deve anuncia-la e se estiver correta deve colocar o cartão dentro da caixa
correspondente a propriedade do
conceito.
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Quadro 1. Regras do jogo didático “Qual é a propriedade periódica?”. IFPE, 2016.

Alguns conceitos utilizados no jogo estão representados no quadro a seguir.
*É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação.
*Energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado
gasoso.
*O tamanho do átomo influencia esta propriedade, pois, num átomo pequeno, os elétrons
se encontram firmemente ligados, logo, a energia necessária para retirar esse elétron é
maior. Já num átomo grande a energia necessária é menor.
*É a energia liberada quando um átomo no estado gasoso (isolado) captura um elétron
*Essa propriedade se refere ao tamanho do átomo.
*Quanto maior for seu valor, maior será o caráter metálico.
*Os átomos com menos de quatro elétrons de valência, metais em geral, possuem maior
Quadro
2. Algumas
Perguntas/conceitos
jogopossuem
didático “Qual
é a substância
IFPE,propriedade
2016.
tendência
em perder
elétrons, pordoisso,
maior
valor em periódica?”.
relação a esta
periódica.
*É uma relação entre a massa da substância e o volume por ela ocupado.
Aplicação da atividade didática
A prática foi realizada por discentes do curso de Licenciatura em Química do IFPE –
Campus Vitória de Santo Antão, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID). A intervenção foi proporcionada a 32 estudantes do 1° ano do ensino
médio de uma escola de referência em ensino médio da cidade de Carpina-PE. A atividade na
sala de aula constituiu-se em quatro etapas: Sondagem de verificação da aprendizagem;
Explanação e contextualização do conteúdo; Aplicação do jogo; e avaliação do jogo.
Sondagem de verificação da aprendizagem
Inicialmente foi pedido aos alunos que respondessem a um questionário/exercício de
caráter quantitativo e qualitativo contendo duas questões discursivas e um pré teste referente
ao conteúdo de propriedades periódicas a fim de saber o entendimento dos estudantes acerca
do assunto.
Explanação e contextualização do conteúdo
Assim que os estudantes terminaram de responder o pré questionário, foi feito uma
explicação do conteúdo com o propósito de ensinar e relembrar os conceitos e particularidade
de cada propriedade periódica.
Aplicação do jogo
Logo após foi realizada a aplicação do jogo.
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Avaliação do jogo
Após a aplicação do jogo foi pedido aos alunos que respondessem um
questionário/exercício de caráter quantitativo e qualitativo contendo duas questões discursivas
e um pós teste com a finalidade de avaliar a atividade realizada e sua concepção sobre a
contribuição do jogo didático “Qual é a propriedade periódica?” na assimilação do conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das respostas analisadas no teste de sondagem de verificação de aprendizagem
aplicado antes da explanação do conteúdo e da aplicação do jogo, identificaram-se os
conhecimentos anteriores que os alunos apresentavam sobre as Propriedades Periódicas e suas
concepções sobre a utilização de atividades lúdicas nas aulas de química.
Este questionário inicial foi composto por duas perguntas discursivas e um teste com
duas questões. As questões discursivas foram: 1.Você acha que os jogos didáticos podem
contribuir para a sua aprendizagem nos conteúdos de química, especificamente no conteúdo
das propriedades periódicas? 2. O que você entende sobre as propriedades periódicas?
Quando perguntados da contribuição dos jogos didáticos na aprendizagem dos
conteúdos de química, especificamente no conteúdo das propriedades periódicas, 88,2%
descreveram ser de suma importância para a aprendizagem na disciplina e no conteúdo e
expressaram algumas opiniões como:
“Acho que os jogos didáticos são um diferencial de ensino interessante prendendo a atenção
do aluno e o fazendo aprender o conteúdo informado.”
“Como todos nós gostamos de jogos é bom colocá-los em prática na sala de aula, além de
aprendermos mais rápido é uma aula mais divertida e proveitosa.”
“o jogo ajuda a interagir com os outros do nosso grupo.”
“Esse assunto é muito complexo e para tenta aprender em uma explicação não vai ser o
suficiente, quero tentar aprender sim! E com os jogos não ficaria tão difícil aprender.”
Na questão teórica sobre o conteúdo, os alunos foram perguntados o que eles entendiam
sobre as propriedades periódicas e apenas 11,8% deles responderam, revelando o déficit do
aprendizado dos conceitos deste conteúdo. Ao responder eles mencionaram uma das
propriedades periódicas, o raio atômico: “...o raio atômico equivale ao tamanho do átomo, a
distância do seu núcleo até a última camada...”
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E citaram as setas que indicam a periodicidade dos elementos químicos que são
encontradas nos diagramas em forma de tabela periódica:“As propriedades periódicas podem
ser indicadas por setas pra cima ou pra baixo e pra direita ou esquerda.”
O pré-teste foi composto por duas questões que faziam menção aos diagramas do
conteúdo e os estudantes obtiveram uma média de acertos de 68,5%. A seguir, dois gráficos
mostram o percentual de acertos de cada questão. (Gráfico 1 e 2)

Gráfico 1. Pré teste - Questão 1. IFPE, 2016.

Gráfico 2. Pré teste - Questão 1. IFPE, 2016.

Depois fora realizado a explicação do conteúdo e a aplicação do jogo, em que foi um
momento de assimilação do conteúdo e esclarecimento de dúvidas, principalmente porque os
estudantes no momento do jogo se interessaram e estavam sempre discutindo com o grupo
para conseguir responder corretamente as perguntas quando um novo cartão/conceito era
tirado no jogo.
Após a aplicação do jogo “Qual é a propriedade periódica?” foi aplicado um questionário
de avaliação de mesma estrutura do questionário de sondagem. Em que as perguntas
discursivas foram: 1. De que forma o jogo sobre as propriedades periódicas lhe ajudou na
assimilação do conteúdo?; 2. O que você entende sobre as propriedades periódicas?.
Ao serem perguntados de que forma o Jogo sobre as propriedades periódicas lhes
ajudaram na assimilação do conteúdo, 100% dos estudantes afirmaram que o jogo lhes
proporcionaram um momento de aprendizado, fazendo comentários sobre o mesmo, como:
“Foi uma forma descontraída, divertida de se fazer entender o conteúdo.”
“Nos ajudou a entender melhor o conteúdo, a tirar nossas dúvidas.”
“Ajudou a saber diferenciar cada propriedade periódica.”
“Nesse jogo tinha tudo para aprender e com ele eu entendi o que é propriedades periódicas.”
“O jogo foi muito informativo e a competição nos fez querer participar e chegar a uma
conclusão de cada resposta.”
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Foi perguntado novamente aos estudantes o que eles entendiam sobre as propriedades
periódicas e foi notável a melhora no quesito de assimilação de conceitos do conteúdo já que
67,5% dos estudantes conseguiram conceituar as propriedades periódicas corretamente sem
mencionar os diagramas. Eles mencionaram conceitos de algumas propriedades como
mostrado abaixo:
“A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons”
“O raio atômico é o tamanho do átomo, é a distância do núcleo a camada de valência.”
“Afinidade eletrônica é a energia liberada quando o elétron é adicionado a um átomo neutro
no estado gasoso.”
“A eletropositividade é a tendência de um átomo de perder elétrons.”
“A energia de ionização é a energia gasta para se retirar um eletron da eletrosfera de um
átomo.”
As questões objetivas do pós-teste foi composto por duas questões e os discentes
obtiveram 79% de acertos. Os gráficos a seguir apresentam o resultado dos discentes em cada
questão. (Gráfico 3 e 4)

Gráfico 3. Pós teste - Questão 1.IFPE, 2016.

Gráfico 4. Pós teste – Questão 2. IFPE, 2016.

CONCLUSÕES
A utilização de jogos didáticos é uma alternativa didática interessante para construção
de conhecimentos na disciplina de química especialmente no conteúdo de propriedades
periódicas, pois proporciona discussões e possibilita aos discentes a motivação em aprender
um conteúdo que está sendo tratado no jogo, além de estimular o trabalho em equipe.
Através dos resultados obtidos pode-se perceber que como mostrado na pesquisa
bibliográfica, os alunos priorizam a memorização se prendendo aos diagramas do conteúdo e
não aos conceitos dos mesmos. Com a aplicação do jogo foi notável a melhora dos estudantes
na assimilação dos aspectos conceituais do assunto, pois conseguiram conceituar as
propriedades periódicas, entender a relação com os elementos químicos e saber o porquê de
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um elemento possuir um valor maior/menor de uma propriedade periódica em relação a outro
elemento.
Deste modo, a utilização do jogo didático “Qual é a propriedade periódica?” é uma
alternativa didática eficiente para o ensino de propriedades periódicas, pois desenvolve nos
estudantes a capacidade de entender os conceitos do conteúdo e compreender, inclusive, como
os elementos foram dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a
formação das substâncias, desviando do uso da memorização dos diagramas em forma de
tabelas periódicas tão utilizados pelo docente e pelo livro didático.
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RESUMO: O artigo faz reflexões sobre os conceitos de fronteira, cultura, identidade,
articulados com a situação dos refugiados no mundo contemporâneo e a ideia de globalização.
A pesquisa, de natureza bibliográfica e eletrônica, utilizou autores da antropologia, sociologia
e psicanálise, tais como Bauman (2013; 2005), Canclini (2003), Hall (2005) e Roudinesco
(1998). Os dados coletados são discutidos a partir desses e outros autores, indicando relações
teóricas entre os conceitos citados e casos reais.
Palavras–chave: cultura, globalização, mundo contemporâneo, refugiados

WHO IS THE ENEMY? REFLECTIONS ON THE OTHER IN THE
TRENCHES OF THE BORDER GLOBAL
ABSTRACT: The article reflects on the concepts of border, culture, identity, articulated with
the situation of refugees in the current world and the idea of globalization. The bibliographical
research and electronics used authors of anthropology, sociology and psychoanalysis, such as
Bauman (2013; 2005), Canclini (2003), Hall (2005) and Roudinesco (1998). The data
collected is discussed from these and other authors, indicating theoretical relationships
between the concepts mentioned and real cases.
KEYWORDS: culture, current world, globalization, refugees.
INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de uma comunicação oral feita em 2015 em uma mesa redonda
que se propôs a discutir o tema das fronteiras culturais na contemporaneidade. Na
oportunidade, lançamos alguns questionamentos, tais como: seria possível afirmar a presença
ou a ausência de fronteiras culturais na contemporaneidade? Se elas não existem, ainda
exercem alguma influência sobre nós? Se existem, quais as especificidades dessas fronteiras
nos dias atuais?
As reflexões seguiram o trilho da literatura, da antropologia e sociologia de base
cultural e da psicanálise, buscando pensar as fronteiras culturais, a identidade e o sujeito, a
partir de uma representação humana, da Literatura e dos efeitos das Tecnologias da
Informação e Comunicação sobre as relações e identidades marcadas pela virtualidade.
Nossa reflexão sobre essa proposta procurou situar os conceitos de “fronteira” e
“cultura”, relacionando-os à situação dos refugiados, vindos principalmente de zonas de
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conflito como a Síria ou o Afeganistão, que hoje peregrinam pelo continente europeu em
busca de abrigo e trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho aqui apresentado foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e
eletrônica em sites de notícias. Como fontes bibliográficas para tratar do tema proposto e dos
conceitos de identidade, modernidade e globalização recorreu-se às obras de autores como
Bauman (2013; 2005; 2001), Canclini (2003), Hall (2005), Santos (2008), entre outros.
Os dados eletrônicos foram recolhidos de portais de notícias, aos quais se chegou a
partir da definição do termo de busca “refugiados” escrito na aba “notícias” do portal Google.
Feita a busca, surgiram várias notícias, ordenadas pelo Google da mais recente para a mais
antiga. Essas notícias foram transcritas para o trabalho e são discutidas a partir da teoria
exposta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O termo “fronteira” é bastante ambíguo e ainda pouco explorado, sendo utilizado em
áreas diversas e com sentidos vários. Conforme Cesar e Albuquerque (2012, p. 210), pode ser
tomado como “borda” na Biologia e Climatologia e como “limite” de fenômenos sociais e/ou
políticos na História e Sociologia, mas é na Geografia que o conceito ganhará mais contornos,
a depender se o que se estuda está filiado à geografia física, política, economia, etc.
Considerando a “fronteira” como uma faixa do território de um país, a qual se estende
ao longo de um limite. Esse limite, por sua vez, é concretizado por meio de linhas imaginárias
estabelecidas em acordos e/ou tratados por dois ou mais países.
Evidentemente, não se pode deixar de lado que na constituição de uma fronteira são
postas em jogo questões de naturezas diversas, entre as quais se destacam as de ordem
político-econômica e cultural, como bem aponta a Geografia política. A nosso ver, um bom
caminho para pensarmos isso é lembrar de outro conceito, igualmente ambíguo, e que
também é íntimo da noção de fronteira, qual seja o conceito de “globalização”. E por quê?
Porque uma das máximas desse conceito é a de que o mundo global é um mundo sem
fronteiras.
O geógrafo brasileiro reconhecido mundialmente, Milton Santos (2008), em uma de
suas obras mais comentadas em todo o mundo, de título “Por uma outra globalização”, trata
a temática da “globalização como fábula” (como ela nos é contada), “globalização como
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perversidade” (como ela realmente acontece) e “globalização como possibilidade”,
explorando a ideia de uma outra globalização.
Tomando a primeira concepção miltoniana, a da fábula, na forma como a globalização
nos é contada, tem-se essa imagem de uma aldeia global interligada de forma irreversível.
Para o sociólogo polonês Zigmunt Bauman (2005, p. 7), na obra em que discute a
globalização pelo viés das consequências humanas:
A “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda que se
transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha
capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para
alguns, “globalização” é o que devemos fazer se quisermos ser felizes; para
outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, “globalização” é o
destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um
processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira.
Estamos todos sendo “globalizados” — e isso significa basicamente o
mesmo para todos. (BAUMAN, 2005, p. 7, aspas no original, negrito
nosso).

Essa é a fábula, por isso grifamos a ideia de que “estamos todos sendo globalizados”.
Na realidade, o que mais encontramos nos dias atuais são muitos exemplos que desconstroem
essa definição, afinal, como o próprio Bauman (2005, p.8) vai nos indicar, a “globalização
tanto divide como une; divide enquanto une — e as causas da divisão são idênticas às que
promovem a uniformidade do globo”. Interesses político-econômicos, os quais só reverberam
a concepção de uma globalização perversa, como diria Santos (2008).
Trouxe para nossa reflexão uma notícia desta semana para pensarmos os conceitos de
fronteira e cultura articulados com a ideia de globalização.
Todos nós conhecemos a União Europeia, o maior bloco econômico do período pósguerra fria, caracterizado pela ideia de livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e a
adoção da moeda única: o euro. Esse bloco, sabemos, vem enfrentando situações críticas,
especialmente a partir da crise financeira de 2008 e, mais recentemente, com o aumento do
número de imigrantes, refugiados de seus países, devastados pela guerra, fome, conflitos
políticos, étnicos, entre outros.
Essa situação é exemplar para observarmos o efeito perverso da globalização, pois,
como diz ainda Bauman (2005, p.82), “as riquezas são globais, a miséria é local – mas não há
ligação casual entre elas, pelo menos não no espetáculo dos alimentados e dos que
alimentam”. Uma notícia sobre os refugiados pode nos servir para articularmos os conceitos
de fronteira e globalização:
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França fecha fronteira com Itália e se recusa a aceitar imigrantes africanos
Na Europa, o governo italiano acusou a França de fechar as fronteiras para
impedir a entrada de refugiados africanos.
Há 30 anos, um acordo abria as fronteiras entre os países da Europa. Agora, na
pior crise de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial, a França decidiu
fechar as dela.
Na cidade italiana de Ventimiglia, imigrantes africanos estão sendo proibidos de
atravessar para o lado francês. Há dois dias dormem em cima de pedras. Rezam
ali as orações muçulmanas e tomam banho no mar. Vieram da Etiópia, Eritreia,
Senegal, Sudão e Somália, fugindo de conflitos, miséria e ditaduras. Alguns têm
parentes já instalados no norte da Europa, mas são impedidos de seguir viagem.
O ministro do Interior da França afirmou que o problema é da Itália, porque a
Convenção de Shengen prevê que os imigrantes fiquem no país de entrada no
continente.
A Itália recebe a maioria dos que vem pelo Mar Mediterrâneo. Os centros de
acolhimento estão superlotados, e a capital, Roma, montou abrigos temporários.
As estações de trem começam a ser ocupadas por imigrantes.
Jornais italianos relatam denúncias de racismo nos trens que vão para Munique,
na Alemanha, onde negros têm sido barrados. O primeiro-ministro da Itália,
Matteo Renzi, está preparando uma proposta para apresentar à União Europeia.
Ele declarou que a França não pode usar navios para fechar o acesso pelo
Mediterrâneo, e deixar os imigrantes para a Itália. (FRANÇA..., 2016).

Antes de comentarmos essa notícia, vale a pena destacar que dados da ONU indicam
que o número de refugiados “chegou a 65 milhões nos últimos 25 anos”. Isso equivale à
população de todo o Reino Unido. Trata-se de um fenômeno que não pode passar
despercebido e que traz consequências para todo o mundo globalizado. (NÚMERO..., 2016).
Voltando à notícia, evidentemente, há várias possibilidades de reflexão a partir desta,
destacamos aqui, em primeiro lugar, a utilização do que Bauman (2005; 2001) denomina
globalização e localização. Ou seja, quando interessa ao poder econômico, a questão é global;
se o que se tem é uma influência da desigualdade que a própria globalização intensifica, a
questão se transforma em um problema local.
Nesse sentido, o que vemos na notícia é a França assumindo essa postura, explicitando,
como diz ainda Bauman (2001, p. 215), em outra obra sua, “Modernidade Líquida”, que:
O poderio da elite global reside em sua capacidade de escapar aos
compromissos locais, e a globalização se destina a evitar tais necessidades,
a dividir tarefas e funções de modo a ocupar as autoridades locais, e
somente elas, com o papel de guardiões da lei e da ordem (local). (Grifos
nossos).

Quando interessa à França, ela faz parte da União Europeia, para colher os seus frutos,
para partilhar as dificuldades, não, como diria Bauman (2005, p. 134), “A ‘globalidade’ da
elite significa mobilidade, e mobilidade significa a capacidade de escapar, de fugir”. Nesse
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caso, a França quer escapar de suas responsabilidades para com o bloco. Do outro lado,
sobram isolamento, exclusão, imobilidade, refugiados mantidos sobre as pedras, sob
vigilância, sem possibilidades de se mover livremente na União Europeia e procurarem seus
parentes.
Outro destaque que precisa ser feito e se relaciona à temática é o que a notícia expõe
sobre cultura e identidade e como isso se ressalta em zonas de conflito e/ou de fronteira. Os
refugiados, neste momento, são seres “em trânsito”, aproveitando o linguajar do transporte
aéreo, ou teoricamente, como diria o pensador dos estudos culturais, Bhabha (2003), seres
intervalares, seres do entre-lugar, seres de fronteira. Precisam, por isso mesmo, para dar conta
dessa angústia de ser fronteiriço, de algo que os una (língua, religião), na diferença (estar
entre países, entre outros, entre motivações diferentes) em que se encontram, lutando por
sobreviver diante de um outro (representado pela Itália), que eles acreditam ser o Outro (que
vai lhes permitir construir uma outra vida).
Essa relação nos leva à questão da Identidade, atravessada pela globalização, afinal
como nos lembra Hall (2005, p.87), em seu Identidade Cultural na Pós-Modernidade:
[...] a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas
e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as
identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de
identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais
plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas (Ênfases no original).

Ou seja, perversamente, a globalização possibilita ao refugiado a ilusão de novas
identificações com um mundo sem fronteiras, o qual se abre igualmente para todos, que pode
lhe acolher, abrigar, empregar, dar oportunidades. Ao chegar nesse mundo, a ilusão se desfaz
e a diferença se torna presença, corroborando o que o conceito de identidade aponta, posto
que falar de identidade é, necessariamente, falar do semelhante que, no entanto, é pura
diferença. Afinal, apesar de o termo em português trazer o latino idem, e com ele o idêntico,
como bem indica Ortiz (2003, p. 7), a identidade “[...] se define em relação a algo que lhe é
exterior, ela é uma diferença”. No caso em tela, ser refugiado é ser diferente, é não ser
membro da união europeia, é não ser bem-vindo.
Diante dessa evidente exclusão, destaquemos a necessidade, do ponto de vista dos
refugiados, de ser uma unidade, de se reconhecer como pertencente a algo. Assim entendemos
a manutenção, por exemplo, do culto religioso que, mesmo sobre as pedras, os refugiados
realizam, numa tentativa de manter uma unidade no meio da diversidade, da exclusão,
fazendo com que recordemos Canclini (2003, p15), estudioso das questões culturais na
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América Latina, que em sua obra “A Globalização imaginada”, cita um escritor libanês, Amin
Maalouf, autor do livro Identidades Assassinas, o qual afirma: “O que me faz ser eu, e não
outro, é esse estar na fronteira entre dois países, entre dois ou três idiomas, entre várias
tradições culturais”.
A ação dos refugiados, procurando manter seus cultos religiosos numa tentativa de se
reconhecer em algum traço identitário, e a constatação dos seres híbridos, como Amin, de que
são o que são exatamente porque vivem/ viveram nesse espaço de fronteira, leva-nos ao termo
mais geral deste artigo as “fronteiras culturais”, articulado ao que já apontamos, globalização
e identidade.
Essa expressão, “Fronteiras culturais”, é extremamente complexa, pois envolve vários
conceitos, além dos aparentes “fronteira” e “cultura”. Daí porque a nossa indagação: é
possível conceituá-la?
Podemos pensar alguns caminhos de resposta. Um primeiro que admitirá que sim.
Nessa perspectiva, considerando a ideia de cultura como “todos os aspectos de uma realidade
social” ou mesmo como relacionada “ao conhecimento, às ideias e crenças de um povo”
(SANTOS, 2004, p. 23), teremos a possibilidade conceitual de pensar que: “[...] se a fronteira
cultural é trânsito e passagem, que ultrapassa os próprios limites que fixa, ela proporciona o
surgimento de algo novo e diferente, possibilitado pela situação exemplar do contato, da
mistura, da troca, do hibridismo, da mestiçagem cultural e étnica”. (PESAVENTO, 2002, p.
37).
Podemos encontrar em diversas produções humanas, como a arte e a literatura,
exemplos de como essas trocas se dão nessas representações e nas atividades humanas,
considerando que a fronteira é o
[...] lugar próprio das trocas, das interações, das mobilidades culturais.
Vincula-se à ideia de limite, mas ao mesmo tempo agrega as diferenças que
separa, ou intenta separar. Existe, originalmente, para impedir o trânsito
entre os lados que divide, definindo o que está dentro e o que está fora, mas
essa nitidez divisória não existe no local fronteiriço. A fronteira,
paradoxalmente, divide e permite a união. (SOUZA, 2014, p.478).

Em sendo assim, a fronteira é o ambiente, por excelência, para o conflito, pois nela
somos impelidos a nos deparar com um outro, que nos é semelhante, mas também muito
diferente, fazendo-nos confrontar com o Outro constitutivo, no sentido dado ao termo pela
Psicanálise lacaniana para designar um lugar simbólico – o significante, a lei, a linguagem, o
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inconsciente, ou, ainda, Deus – que determina o sujeito em sua relação com o desejo.
(ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 558).
Tratando desse caminho, a possibilidade de fixar um conceito para “fronteira cultural”
encontra alguns elementos que precisam ser estudados, tais como: quais os traços de uma
cultura em particular no mundo global? Como se constitui a multiculturalidade? (Fábula?
Perversão? Realidade?). Na pluralidade, característica da modernidade líquida de que fala
Bauman (2001), quem é o Outro fonte de identificações para o sujeito? Quem é o seu outro
especular? No mundo global, plural, os sujeitos têm buscado ou negado suas identidades
nacionais e culturais? Se as fronteiras são globais, as culturas também o são?
Pensando nessas questões num projeto que ainda está em seu germe, mas agora
caminhando para o final deste artigo, interessa-nos pensar, e isso é algo ainda em curso,
“Quem é o inimigo na trincheira da fronteira global?” E propositadamente estamos retirando
o termo “cultural” e substituindo-o por “global”. Por quê? Porque a cultura no mundo
contemporâneo é tão fugaz e porosa quanto o é o desejo de consumo alimentado pelo capital
global. Afinal, como bem aponta Bauman (2013, p. 17) na obra “A cultura no mundo líquido
moderno”:
Pode-se dizer que, em tempos líquido-modernos, a cultura [...] é modelada
para se ajustar à liberdade individual de escolha e à responsabilidade,
igualmente individual, por essa escolha; e que sua função é garantir que a
escolha seja e continue a ser uma necessidade e um dever inevitável da vida,
enquanto a responsabilidade pela escolha e suas consequências permaneçam
onde foram colocadas pela condição humana líquido-moderna – sobre os
ombros do indivíduo, agora nomeado para a posição de gerente principal da
“política de vida”, e seu único chefe executivo. (Aspas no original).

Com a responsabilidade posta apenas sobre seus ombros, levado a uma
supervalorização do individual, do fugaz, do virtual, o sujeito moderno vagueia por entre
fronteiras “ondulantes, flutuantes e porosas, em que fica difícil determinar quem legalmente é
de dentro e quem é estranho, quem está em casa e quem é intruso” (BAUMAN, 2013, p. 378).
Sem conseguir se encontrar entre a multiplicidade de traços identitários globais,
híbridos, multiculturais, o sujeito é facilmente encaminhado ao fundamentalismo, não apenas
religioso, como normalmente se menciona, mas também econômico, político, cultural,
identitário, sendo fonte de conflitos mundiais de toda ordem.
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CONCLUSÕES
Como essa discussão é extensa e é algo que ainda estamos desenvolvendo, encerramos
pontuando alguns exemplos, do que estamos considerando um efeito de um mundo
transformado em uma trincheira de luta numa fronteira imaginariamente global.
O fundamentalismo religioso, por exemplo, muitas vezes usado para justificar ações
terroristas tão comuns nos dias atuais, a nosso ver, é uma tentativa de encontrar o Outro, no
caso Deus, e em nome Dele, tudo se justificar. Consequência imediata hoje é a não
identificação do inimigo por meio das características identitárias que a globalização pulveriza.
O inimigo não tem face, mas é alimentado pelo capital que precisa da guerra para se manter.
Bem armados e treinados, cidadãos franceses atacaram o Charlie Hebdo; um brasileiro
residente na Bélgica foi identificado como membro do Estado Islâmico; os americanos,
depois da histeria do 11 de setembro, passaram a acompanhar as comunicações de seus
próprios cidadãos e de líderes de todas as principais potências mundiais. Esses são alguns
exemplos da dificuldade atual de se nomear um outro como inimigo.
Quem é o inimigo? Os terroristas muçulmanos que lutam por Deus, poder, controle,
riquezas, contra a dominação cultural e religiosa do Ocidente... E quem luta contra eles quer
algo diferente? Nessa guerra global não há mocinhos ou bandidos por uma simples razão: não
podemos identificá-los. Que efeitos essa ausência ainda trará para o mundo contemporâneo?
Pensemos!
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RESUMO: Este trabalho de pesquisa investiga as categorias de análise Educação Profissional

e o Currículo Integrado, abordando os princípios epistemológicos destas categorias aliado a
visão dos docentes que participam deste processo em alguns Campis do IFMA. O foco central
de analise é a investigação sobre os processos que envolvem a Educação Profissional e o
Currículo Integrado no Ensino Médio. O principal objetivo é analisar o Currículo integrado no
ensino médio técnico, suas possibilidades de continuidade e/ou ruptura, construção e suas
relações sociais, na educação profissional a partir da visão docente. Possibilitando assim
novos caminhos ou sugestões a partir da avaliação realizada pelos docentes sobre o Currículo
integrado e a educação profissional no IFMA. O estudo se baseou em uma abordagem
qualitativa, através de levantamento bibliográfico e estudos para a fundamentação teórica,
apreciação, análise, discussão e apreciação dos materiais estudados que facilitou o
levantamento de informações e sistematização dos conhecimentos no processo de
investigação e análise.
Palavras–chave: Educação Profissional, Currículo Integrado, Docentes e IFMA;

WHO I AM? WHERE AM I? LOOK FACULTY OF EDUCATION PROFESSIONAL
AND CURRICULUM IN INTEGRATED IFMA.
SUMMARY: This research investigates the categories of Professional Education analysis and

integrated curriculum, addressing the epistemological principles of these categories together
with the vision of the teachers participating in this process in some Campis of IFMA. The
central focus of analysis is the investigation of the processes involving the Vocational
Education and the Integrated Curriculum in High School. The main objective is to analyze the
integrated curriculum in technical high school, their possibilities of continuity and / or
rupture, construction and social relationships, vocational education from the teaching view.
Thus enabling new ways or suggestions from the assessment performed by teachers on
integrated curriculum and vocational education in IFMA. The study was based on a
qualitative approach, through literature and studies to the theoretical basis, assessment,
analysis, discussion and consideration of the studied materials that facilitated the collection of
information and systematization of knowledge in the research and analysis process.
Keywords: Professional Education, Integrated Curriculum, Teachers and IFMA;
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INTRODUÇÃO
As mudanças no mundo do trabalho no atual contexto histórico, simultaneamente à
mundialização das relações sociais e produtivas fazem emergir novos dimensionamentos
educacionais e novas concepções em torno da educação. Essa conjuntura implica a
necessidade do surgimento das teorias e diretrizes legais que concretizem uma discussão que
é histórica em torno da educação profissional e tecnológica.
Com isso é nítida a importância de discutir essa modalidade de ensino, que é a educação
profissional e o Currículo, pois o conhecimento modifica-se a todo instante, a fim de
responder as necessidades do mundo atual. Neste contexto tão complexo, urge esta
investigação cientifica que avalie esta vertente educacional fecunda e de grande relevância
social. Surge aí o interesse em estudar no plano curricular o ensino médio técnico integrado
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), a partir de
experiências educativas como Professor de Arte nesta instituição.
Desta maneira, a pesquisa visa investigar e analisar a educação profissional e o Currículo
Integrado no ensino médio técnico, suas possibilidades de continuidade e, ou ruptura,
construção e suas relações sociais, na Educação profissional no Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Maranhão e sua contribuição para a melhoria das ações pedagógicas
e metodológicas adequadas à formação do público-alvo.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada partir de uma abordagem qualitativa, onde se investiga a
implantação do currículo integrado no IFMA. Realizou-se um acompanhamento e avaliação
deste processo, buscando de forma reflexiva e crítica as diretrizes que nortearam esse
processo e que resultados foram alcançados. Utiliza-se como referencial teórico-metodológico
o materialismo histórico-dialético e outras abordagens atualizadas desta temática. Essa linha
metodológica argumenta que: “Característica essencial da matéria é a interconexão entre
objetos e fenômenos. Não pode existir um objeto isolado de outro. Todos os fenômenos da
natureza estão interligados e determinados mutuamente” (RICHARDSON, 1999, p. 56).
Nesse sentido, torna-se importante avaliar como está sendo aplicado o Currículo
Integrado no IFMA. E esse trabalho impõe um esforço permanente de aprendizagem, por
meio de fundamentos teóricos mais críticos, dentre outros, para se perceber mais
profundamente as inter-relações existentes entre as necessidades de aprendizagem dos alunos
desta modalidade de ensino e as expectativas de um Currículo Integrado prescrito, entendendo
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dialeticamente aquilo que se pratica a de fato a partir da visão dos docentes em alguns campis
do IFMA. Com esses objetivos se aplicou questionários e se fez entrevistas junto a uma
amostra de 10 % do total dos docentes dos três Campis pesquisados, e posterior tratamento
desses dados de maneira qualitativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O CURRÍCULO INTEGRADO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Currículo integrado: princípios e concepções
Os progressos capitalistas trazem novos desafios e pressão ao longo da história sobre os
currículos escolares. Nesse sentido, movimentos duais sempre existiram neste caminho, pois a
resistência ou a submissão da escola ao mercado de trabalho gera discursos contrários, ao
mesmo tempo simplistas ou maniqueístas, desta maneira na perspectiva de superar tais
concepções existe a busca de se pensar melhor essa relação escola, currículo e trabalho.
Nesse sentido, há necessidade emergencial de organizar um currículo escolar que supere
as técnicas isoladas e reduzidas, sem uma visão humanística e ideológica, que vise à produção
do conhecimento.
Neste contexto, passa a existir o termo formação integrada, como um movimento da
sociedade, que busca resolver questões históricas que permeiam a educação geral e a
educação profissional, em meio às mudanças da sociedade capitalista.
Neste momento, Ciavatta discute:
O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê. A palavra toma o sentido
moral em alguns usos correntes. Mas não é disto que se trata aqui. Remetemos o
termo ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas
múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. (2005,
p.84)

O sentido dado ao termo formação integrada se coaduna com a formação politécnica,
educação tecnológica, formação omnilateral e escola unitária. Todos estas concepções buscam
formar um ser humano integral física, metal, cultural e politicamente. Mas ao mesmo tempo
busca-se se entender como as necessidades do mundo do trabalho, colocando ciência e
tecnologia como forças de produção leva a processos contraditórios, implicando a exclusão,
desemprego, perda de identidade etc.
Essa discussão sobre a formação integrada pressupõe uma busca de possibilitar ao ser
humano ter as capacidades de executar, pensar ou até planejar, não se limitando desta maneira
ao aprendizado técnico instrumental por si só.
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Pacheco afirma:
Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto
operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese
científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação
humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador
o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como
cidadão pertencente a um país, integrado dignamente a sua sociedade política.
(2012, p.58)

Essa discussão filosófica em torno da formação integrada visa integrar as dimensões da
vida ao processo educativo, para que se formem sujeitos omnilaterais dentro de uma proposta
curricular, que envolva trabalho, ciência e a cultura.
Nesse sentido é imprescindível citar Saviani (1989, p.132) que discute tal principio a
partir na concepção de Politecnia:
A noção de Politecnia deriva, basicamente, da problemática do trabalho. Nosso
ponto de referência é a noção de trabalho, o conceito e o fato do trabalho como
princípio educativo geral. Toda a educação organizada se dá a partir do conceito e
do fato do trabalho, portanto, do entendimento e da realidade do trabalho.

Neste momento, a educação profissional leva em consideração o trabalho como
realização humana, além de prática econômica, associado ao sentido histórico, tendo a ciência
compreendida como conjunto de conhecimentos elaborados pela humanidade possibilitando
avanços históricos, e a cultura que diz respeito às condições humanas intrínsecas, como os
valores éticos e estéticos que orientam comportamento e condutas em sociedade.
Como analisa Ciavatta:
A formação integrada entre ensino geral e a educação profissional ou técnica
(educação politécnica ou, talvez, tecnológica) exige que se busquem os alicerces do
pensamento e da produção da vida além das práticas de educação profissional e das
teorias da educação propedêutica que treinam para o vestibular. Ambas são práticas
operacionais e mecanicistas, e não de formação humana no seu sentido pleno. (2005,
p.94)

Para isso, é preciso que os sujeitos envolvidos (gestores, professores, técnicos, etc.) na
efetivação deste processo de implantação do currículo integrado organizem um trabalho
consistente, através de um programa que esteja inter-relacionado com a sociedade em que eles
vivem.
Os educadores, através de um trabalho formativo e informativo, tem a possibilidade de
contribuir para a preparação de indivíduos que percebam melhor o mundo em que vivem,
saibam compreendê-lo e nele possam atuar no mundo do trabalho.
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Fica claro, portanto, que todas as questões evidenciadas aqui, são epistemológicas,
históricas, políticas e de grande dificuldade, pois é claramente um campo de disputa, em meio
aos processos contraditórios que envolvem a sociedade capitalista.
O IFMA: CAMPO DE PESQUISA
Perceber os institutos enquanto diálogo entre as esferas globais e locais é sentir sua
verdadeira essência, na construção de identidades próprias territorialmente falando, em um
contexto humano, que leva em consideração análises sociais, heranças sociais e movimentos.
Os Institutos Federais constituem um espaço fundamental na constituição dos
caminhos com vista ao desenvolvimento local e regional. Para tanto, devem ir além
da compreensão da educação profissional e tecnológica, como mera
instrumentalizadora de pessoas para o trabalho determinado por um mercado que
impõe seus objetivos. É imprescindível situá-los como potencializadores de uma
educação que possibilita ao individuo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar
conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade. Ao mergulhar em
sua própria realidade, esses sujeitos devem extrair e problematizar o conhecido,
investigar o não conhecido para poder compreendê-lo e influenciar a trajetória dos
destinos de seu locus de forma a se tornarem credenciados a ter uma presença
substantiva a favor do desenvolvimento local e nacional. (BRASIL, 2008, p.25 )

Nesse sentido os Institutos Federais estruturam-se em uma concepção curricular de
flexibilidade, com itinerários de formação que viabiliza diálogos diversos no seu interior e a
interação dos diferentes níveis da educação, propiciando educação continuada, conectados a
dinâmica evolutiva da realidade produtiva, a partir de uma concepção pedagógica multi e
interdisciplinar.
Desta maneira, os Institutos veem sua concepção construída a partir de uma combinação
mais que essencial hoje, entre trabalho, ciência, tecnologia, cultura, a fim de se compreender
os tempos atuais e seus complexos problemas, que se encontra em mudanças permanentes
acompanhando mudanças históricas da sociedade. Esse contexto que envolve novas formas de
relações entre conhecimento, produção e relações sociais exige uma formação integrada dos
conhecimentos científicos, técnicos, sociais e históricos.
Aparentemente, os Institutos Federais são marcos na história da educação profissional
do Brasil, pois teoricamente tem as bases sociais como inclusão em seu projeto, apesar de ser
por outro lado desafiador, já que os problemas de segregação social são históricos e não
reversíveis facilmente, não sendo a escola a salvadora imediata destes problemas crônicos.
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AS ESCOLAS CAMPO
Foram investigados três dos dezoito campi existentes hoje no IFMA: o Campus Monte
Castelo, por ser o mais antigo, e por participar de todos os processos de constituição desta
instituição na história da educação profissional Brasileira, e, portanto de extrema importância
na análise desta pesquisa. O campus Zé Doca, apesar de ter só cinco anos de existência, tem
sua importância, por fazer parte das observações participantes durante dois anos, quando atuei
como professor de arte e surgir assim à gênese deste trabalho a partir das inquietações,
observações e reflexões. E o terceiro campus pesquisado foi o campus Santa Inês, no interior
do Estado, que também possui apenas cinco anos de existência, mas se torna importante
campo de investigação da pesquisa.
A pesquisa de campo com observações e aplicação de entrevistas e questionários foi
aplicada nos meses de outubro e novembro de 2012, nestes campi, com gestores, professores
e alunos, através da amostragem, além das observações participantes no período de 2008 a
2010. Porém neste trabalho apenas discute-se a visão dos docentes apesar da pesquisa ser
muito mais ampla em sua abordagem.
O OLHAR DOCENTE NO IFMA
Neste tópico se analisa a percepção dos docentes que pertencem aos campi do instituto
pesquisados, sendo estes de extrema importância no processo de efetivação da Educação
profissional e do Currículo Integrado, pois fazem parte efetivamente na prática do processo de
formação, sendo sujeitos fundamentais neste âmbito, portanto perceber suas visões é buscar
entender melhor sua caracterização (formação, experiências, práticas pedagógicas, visões,
dificuldades) e como está se dando esse processo pela ótica de quem o ajuda a construir.
Foram aplicados questionários com 20 (vinte) professores em uma amostragem de 10 %
do total de 224 docentes nos três campi que trabalham com ensino médio técnico integrado,
sendo 117 docentes do Campus Monte Castelo, onde se aplicou 10 questionários, 51 do
Campus Santa Inês, onde foram aplicados 5 (cinco) questionários e 56 (cinquenta e seis)
docentes no Campus Zé Doca, sendo aplicados também 5 questionários, sendo este o universo
investigado nesta categoria.
As perguntas abertas que foram aplicadas junto aos questionários, com os 20 (vinte)
professores revelam quando questionados sobre a integração entre ensino médio geral e o
ensino técnico na Educação Profissional, respostas bastante diversas. Muitos entendem que o
currículo tem que estar adaptado às necessidades do mercado, ou seja, a formação de mão de
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obra qualificada, outros veem a necessidade do de formação para a cidadania atrelada ao
humanismo e estando também articulado com o mercado de trabalho.
Na segunda questão aplicada junto aos docentes sobre como eles concebem o Currículo
Integrado, é quase que consenso entre estes que esse currículo visa integrar as disciplinas do
ensino regular (geral) e as disciplinas especificas ou técnicas dos cursos, ou seja, a formação
geral e técnica fazem parte deste Currículo. A seguir Gráfico 1.
Interação pedagógica entre os professores da área
de formação geral e da área técnica com a
implantação do ensino médio integrado

Si m
20 %

Si m c om
pondera ç ões
45%
Nã o
20 %

Ás vezes
15%

Fonte: Pesquisa de campo

Foram questionados sobre a prática deste currículo através de uma interação pedagógica
entre os professores da área de formação geral e da área técnica com a implantação do ensino
médio integrado nos campi em que trabalham. Vamos perceber no gráfico acima as
contradições quanto essa prática pedagógica entre ás áreas nas atividades escolares, pois se
percebe que o “sim” terá apenas 4 (quatro) docentes, o “não” também, “às vezes” 3(três) e o
“sim”, mas com ponderações irá prevalecer, neste momento aparecerão comentários, que
relatam nos dizendo que apesar de haver é superficial, ou que existe em momentos pontuais
como encontros pedagógicos, ou somente em se tratando de relações pessoais e não
pedagógicas profissionais, quem responde não afirma que a dualidade se reforça quando
alguns professores tendem a supervalorizar sua área ou disciplina, em detrimento de outras.
Para entender melhor a visão do docente, diante de tudo já discutido teoricamente sobre
a Educação Profissional e o Currículo Integrado que para se desenvolver uma formação
adequada e qualitativa, tem que se desenvolver estratégias pedagógicas que visem buscar essa
formação integral, por isso pergunta-se aos discentes: Você já desenvolveu alguma
atividade/projeto de integração com professores de áreas/disciplinas diferentes? Com quais
professores/disciplinas? Apenas 06 (seis) dos vinte responderam sim, e o restante disse que
não, ou seja, 14(quatorze) professores, considerando que destes seis existe relatos de projetos
interdisciplinares em áreas variadas, porém ainda dentro de um mesmo núcleo, como por
exemplo, um projeto citado na área de sociologia, filosofia, arte e educação, outro citado na
área técnica foi desenvolvido no Campus Zé Doca, envolvendo Segurança Alimentar,
Segurança no trabalho e Agricultura Familiar, limitando, portanto a verdadeira integralização
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entre os núcleos comum e técnico proposto pelo Currículo Integrado, inclusive citado pelos
docentes na pergunta dois.
Gráfico 2

Fonte: Pesquisa de campo

Nesta questão, que evidencia as principais problemáticas do Ensino Médio Integrado no
IFMA no seu Campus, o gráfico mostra as principais apontadas pelos docentes.
Como pode ser observado no gráfico acima, as problemáticas apontadas pelos docentes
nos revelam um quadro preocupante, já que são problemáticas relevantes, que envolve
dimensões diferentes dentro do contexto da Educação Profissional nos Campis do IFMA, para
que não se fantasie uma realidade inexistente, que não passe de uma utopia, ou que prevaleça
mais teorias do que a efetivação prática deste projeto de Educação profissional nesta
instituição. As dimensões pedagógicas e estruturais ou físicas prevalecem como as maiores
problemáticas, sendo estas questões básicas e interdependentes em seu funcionamento para a
implementação destas propostas, por isso necessitando-se de reflexão emergencial.
Como se percebe, as possibilidades são diversas, passando por alguns equívocos sobre
quais os objetivos desta proposta curricular integrada dentro de um planejamento pedagógico
para um ensino médio.
CONCLUSÕES
Fica evidente que não se pode mais se pensar em uma formação profissional
subordinada somente teoricamente e muito menos só atrelada ao mercado de trabalho, mas
sim em consonância com a justiça social e um entendimento claro das transformações
técnico-científicas no mundo do trabalho.
Deste modo, o currículo integrado, que nasce como uma variação do currículo, e é
embasado em tais teorias deve partir de suas bases epistemológicas já levantadas, a fim de se
entender esta vertente que emerge como necessidade na escola e requer novos
redimensionamentos e ressignificações em torno das práticas educacionais e da formação
humana, urgindo a permanente discussão e reflexão para as práticas futuras.
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Na realidade maranhense, onde se investigou três campis do IFMA, percebem-se
claramente as contradições nas falas, nas visões superficiais e reducionistas sobre os
processos que envolvem tanto a Educação Profissional como o Currículo Integrado, além de
práticas incompatíveis com as teorias, ou que busquem mudanças no sentido de uma educação
universal e qualitativa.
Mesmo com a investigação feita em campis que possuem tempo de funcionamento
diferente, as problemáticas se assemelham, mostrando serem interligadas, por práticas
administrativas e pedagógicas, ou interesses externos políticos e econômicos.
Não se pode negar que a Instituição, apesar de possuir novas concepções teóricas
curriculares, é inegável a presença de resquícios históricos de uma estrutura tecnicista,
principalmente nas matrizes curriculares dos cursos investigados, que ainda são bem
carregadas de disciplinas e conteúdos técnicos, e com muitos professores principalmente no
Monte Castelo da área técnica, e poucos da área humana, como Filosofia, Arte, Sociologia,
além de práticas viciosas no contexto administrativo, burocracias exacerbadas e entraves nos
processo pedagógicos.
É importante também salientar que os professores agentes essenciais no processo são
vítimas também, em parte por não terem uma formação adequada para trabalhar com esse
Currículo Integrado já que em seus cursos de formação, principalmente os formados na área
técnica, possuem grandes dificuldades teóricas de compreensão, mesmo com anos
trabalhando com esta forma de ensino, assim como na prática que não conseguem efetivá-lo
pedagogicamente, precisando-se urgentemente de uma formação adequada para trabalhar com
este currículo integrado.
Espera-se, por fim, que este estudo que é apenas uma parte da pesquisa mais ampla, seja
mais um instrumento para denunciar e instigar reflexões sobre tais categorias, a fim de
contribuir com a melhoria destas instituições que são de extrema importância para o nosso
Estado. E, apesar de todos os desafios, deve-se buscar saídas para que se possa avançar na
luta por um projeto de Educação Profissional mais amplo e qualitativo.
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RESUMO: Este trabalho discute o processo de construção do jogo didático denominado
“Quilabirinto da Isomeria: em busca do entendimento sobre Fármacos Quirais”, cujo objetivo
é facilitar o ensino e aprendizagem do conteúdo químico isomeria, bem como a compreensão
das consequências do uso de fármacos Quirais para a saúde humana. O Quilabirinto foi
pensando como uma estratégia viável para o ensino e aprendizagem de isomeria, visto que,
este aborda os conceitos fundamentais desde a isomeria Plana até a isomeria Espacial. O jogo
apresenta o conteúdo em cartas associadas a três Labirintos: 01 - Isomeria constitucional; 02 Isomeria Cis–Trans e Isomeria óptica; 03 - Estudo de Fármacos Quirais. Devido à natureza
deste jogo, o estudante terá a possibilidade de fazer suas próprias escolhas. Entende-se que a
utilização do Quilabirinto nas aulas de química para estudantes do 3º do ensino médio
apresenta grande potencial para o ensino e a aprendizagem da isomeria, por abordar o
conteúdo de forma lúdica, gradual e lógica na tentativa de superar as principais dificuldades
do estudante tais como: representação da fórmula estrutural de isômeros, distinção entre
isômeros planos e espaciais, e aplicação da isomeria numa abordagem real.
Palavras–chave: ensino-aprendizagem, labirinto, química orgânica

QUIMAZE ISOMERISM: IN SEARCH OF UNDERSTANDING ON
PHARMACEUTICALS CHIRAL
ABSTRACT: This article discusses the didactic building game process called "Quilabirinto
of isomerism: seeking understanding of Chiral Drugs", which aims to facilitate the teaching
and learning of chemistry isomerism content, as well as understanding of the use of chiral
drugs health consequences human. The Quilabirinto was thinking as a viable strategy for
teaching and learning isomerism, since it covers the fundamental concepts of isomerism Plana
spatial isomerism. The game features content in letters associated with three Mazes: 01 Constitutional isomerism; 02 - Cis-trans isomerism and optical isomerism; 03 - Study of
chiral drugs. Due to the nature of this game, students will be able to make their own choices.
It is understood that the use of Quilabirinto in chemistry lessons for the 3rd high school
students has great potential for teaching and learning isomerism, addressing the contents of
playful, gradually and logical in an attempt to overcome the difficulties that the student as
representation of the structural formula of the distinction between the isomers and isomeric
space plans and application of isomerism a real approach.
KEYWORDS: teaching and learning, maze, organic chemistry
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INTRODUÇÃO
Na realidade brasileira, o ensino de química, muitas vezes, resume-se à memorização de
fórmulas matemáticas, definições e nomenclatura de compostos, não havendo uma discussão
de aspectos conceituais. Dessa forma, o estudante não consegue perceber a aplicabilidade dos
conceitos de maneira real. De fato, muitos apenas usam as definições memorizadas em algum
momento de avaliação, mas sendo incapaz de explicar fenômenos do cotidiano com os
conceitos químicos estudados. (LIMA, 2000) [6].
Diante disso, entende-se que as mudanças no modelo de ensino precisam ser reforçadas
para que os estudantes consigam relacionar o conhecimento químico com questões científicas,
sociais, ambientais e tecnológicas. Há alguns anos, vêm sendo defendido por diversos
educadores meios para se fazer uma educação para a cidadania e, ao mesmo tempo,
proporcionar uma aprendizagem significativa de conteúdos.
O desafio da construção de um material didático (MD) voltado para o ensino de química
envolve uma busca em superar os obstáculos da aprendizagem. Para chegar a este fim, neste
trabalho, inicialmente procurou-se referenciais teóricos acerca do ensino de Química e do
ensino de Ciências. Com o levantamento, verificou-se a carência na área de ensino de
Química quanto ao conteúdo isomeria; a partir daí, procurando por formas de contribuir nos
processos de ensino e aprendizagem, percebeu-se quanto os jogos tornam a aprendizagem
mais natural e tendem a ter uma maior aceitação dos estudantes.
Para tornar a abordagem de um conteúdo mais significativa pode-se dar ênfase ao
ensino contextualizado e para tornar este processo mais prazeroso é possível utilizar o aspecto
lúdico e ou desafiador para facilitar a assimilação dos assuntos. Por esta razão optou-se por
utilizar o jogo como técnica de abordagem do conteúdo.
Com esta perspectiva, este trabalho apresenta o processo de elaboração de um material
didático sobre o conteúdo químico Isomeria Orgânica. O MD aqui discutido é o Quilabirinto
da Isomeria, um jogo de Tabuleiro na forma de Labirinto, destinado para o ensino e a
aprendizagem de Isomeria Orgânica para estudantes do ensino médio. O conteúdo é abordado
passo a passo, intermediado com exemplos e exercícios, num processo de ida e vinda para
tirar dúvidas e revisar os conceitos, desde a isomeria plana até a espacial ao longo dos
labirintos, abordando numa determinada etapa o tema Fármacos Quirais. O Objetivo do jogo é
ensinar o conteúdo químico isomeria a fim de se discutir o uso fármacos Quirais e suas
consequências para a saúde humana.
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Jogos didáticos - alguns destaques
Destaca-se aqui a importância do uso de jogos como material didático para inserir os
estudantes na vivência dos conteúdos de modo ativo e concreto, por acreditar que a
abordagem de temas reais através de jogos pode potencializar as conexões dos conteúdos
tornando-o mais próximo dos mesmos. Segundo teorias contemporâneas de aprendizagem,
tornar o estudante um participante ativo no processo significa, primeiramente, a valorização
de suas concepções prévias, utilizando-as como ponto de partida para a construção de novos
conhecimentos e tornando a evolução conceitual um produto da interação destas concepções
com as novas experiências.
Ressalta-se assim as seguintes características do construtivismo, descrita por Soares [9]:
não haver transmissão de conhecimento, mas construção participativa do indivíduo; e
considerar que todo o conhecimento anterior do indivíduo influenciará em sua aprendizagem
futura.
Entende-se que o conhecimento não deve ser recebido passivamente, mas ser
ativamente construído pelo sujeito, tal como afirma Barros (1996) [1], optou-se neste trabalho
por um tabuleiro em forma de labirinto, o qual possibilita ao estudante um ir e vir pelos
conceitos associados à isomeria. O labirinto do tipo centrado propõe escolhas e alternativas e
todos os percursos levam a um ponto morto, com exceção de um único que leva à saída. Se
desenrolássemos esse labirinto, ele toma a forma de uma árvore: é uma estrutura com becos
sem saída. Nele pode-se cometer erros, pois o jogador é obrigado a voltar pelo mesmo
caminho e desta forma tem-se a possibilidade de rever, modificar e ajustar os caminhos
percorridos. Esta é a proposta que veem a seguir.
MATERIAL E MÉTODOS
Peças do jogo
O jogo Quilabirinto da Isomeria consiste de tabuleiros de labirintos, cartas, lousa e
bloco de notas. Especificamente tem-se: 3 tabuleiros de labirinto, 110 cartas: Conceito e
Questões, 72 obstáculos: Conceitos e Cartas, Caixas Tipo: Conceito e Questões, 01 lousa (16
X 24) cm e 01 bloco de notas.
As cartas foram construídas como o auxílio dos programas Word e Paint. As estruturas
moleculares, apresentadas nas cartas, foram construídas com auxílio do software ACD/Labs.
O modelo de labirinto foi modificado no Paint a partir de um modelo especifico. Para a
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construção das lousas foi utilizado uma superfície de papel de tamanho A3 e papel adesivo
incolor.
As cartas foram inicialmente confeccionadas em folhas A4, posteriormente impressas
em papel colorido azul, rosa, branco, amarelo, verde, salmão e recortadas e cobertas com
papel adesivo incolor.
Figura 01: Labirinto do tipo Centrado utilizado neste MD

Fonte – Elaboração própria, 2016
Concepção
Diante da variedade de tipos de labirinto disponíveis na literatura, pensou-se qual deles
melhor se adequaria ao nosso propósito: partir de conceitos iniciais até completar uma série
de outros conceitos, para que, ao final, o estudante fosse capaz de resolver os exercícios mais
comuns propostos nos livros didáticos. Com este propósito foi selecionado o labirinto do tipo
centrado cuja diagramação possibilita o estudante percorrer a partir do centro vários caminhos
até a saída. Essas escolhas são induzidas pelas cartas.
No Labirinto do tipo centrado o jogador deverá partir do centro em direção à saída
escolhendo os caminhos livremente com o intuito de passar por todos os obstáculos e assim ir
somando pontos e adquirindo conhecimentos.
As cartas são peças fundamentais neste MD por orientarem os jogadores dentro do
labirinto, além disso, elas trazem todo o conteúdo de modo processual. No Caminho 0, por
exemplo, tem-se o passo a passo da construção da fórmula estrutural aberta de isômeros; na
carta seguinte, o estudante é induzido a responder uma questão usando o passo a passo. Para
reforçar tal aprendizagem, antes mesmo de ele tentar sozinho, tem-se um exemplo de como
usar o passo a passo resolvendo uma questão. Em seguida ele é incentivado a resolver
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sozinho. As cartas contêm frases motivadoras como: essa é sua vez... você pode... tente mais!,
entre outras , como se pode ver na Figura 03. Essas frases tem o intuito do estudante não se
sentir avaliado e sim desafiado a tentar resolver e aprender através do exercício.
Figura 02: Labirinto 01 o exercício motiva o estudante em tentar responder.

Fonte: elaboração própria, 2016
O jogo consiste em duas partes: I e II.
Parte I: compõe a apresentação, com exemplos e exercícios de conceitos fundamentais
de isomeria. Ela contém três labirintos: Labirinto 01: Isomeria Plana; Labirinto 02: Isomeria
Espacial; Labirinto 03: Fármacos e a Quiralidade. O estudante que percorrer estes labirintos
deverá ser capaz de aplicar o conhecimento do conteúdo químico isomeria para compreender
os efeitos dos fármacos quirais e a assimetria do carbono presente nas macromoléculas dos
fármacos.
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Figura 03: Uma de Sequência de Cartas do labirinto 01 referente aos caminhos 01, 02 e 03

Fonte: elaboração própria, 2016
Parte II: aqui deve ser estabelecido um debate abordando os temas 1 e 2 de modo
simultâneo abordando o conteúdo de isomeria espacial.
Cada Labirinto é constituído por Caminhos. A passagem de um Caminho para outro é
denominada de Marco. No decorrer dos caminhos existem os Obstáculos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parte I – jogando nos labirintos
Regras para o Labirinto 01 - Isomeria Plana
1) Todas as equipes iniciarão ao mesmo tempo;
2) Todas as respostas referentes às perguntas contidas nas Cartas Conceitos deverão ser
respondidas no bloco de notas;
3) As equipes não estarão inicialmente disputando entre si. Durante a passagem dos
caminhos 0 ao 2 os estudantes estarão aprendendo em equipe discutindo os
conteúdos e estudando. Mas cada equipe estará ganhando pontos que ao final serão
computados.
4) No labirinto 01 teremos dois momentos:
4.1 - Do caminho 0 ao 2 : Ao final desta rodada o professor deverá recolher as
respostas contidas no bloco de notas e verificar a pontuação de cada equipe.
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Observação: As equipes que terminarem primeiro estes caminhos poderão ir
respondendo às questões subsequentes do labirinto (Caminhos 3 a 6).
4.2 - Do caminho 3 ao 6: Aqui começa a disputa entre as equipes. Cada uma
terá a oportunidade de responder no quadro, à questões indicadas por outra equipe. A cada
acerto são atribuídos 3 pontos.
5) As equipes irão responder as questões contidas em cada caminho num esquema de
rodízio. Todas as equipes estarão respondendo as questões de cada caminho de
modo simultâneo. Um membro da equipe irá ao quadro e responderá a uma questão
indicada e passará a vez para outra equipe, indicando a questão que ela deverá
responder. Ao final todos os estudantes de cada equipe terão respondido pelo menos
uma questão.
6) As equipes ficarão distribuídas com o máximo de distância possível para evitar
pescas.
Observação: As mesmas regras valem para os labirintos 02 e 03.
Parte II – debate de temas pré-selecionados
Para iniciar o jogo a turma será dividida em duas equipes. O professor irá sortear o tema
a ser debatido entre as equipes. Definido os temas os estudantes terão como atividade de casa
a leitura dos artigos:
Artigo 01: A importância biológica dos fármacos quirais.
Artigo 02: Medicamentos Quirais: da dimensão química à discussão política.
Eles deverão entregar um resumo do tipo fichamento sobre seu tema, porém deverão ler
os dois artigos.
Em sala de aula para se discutir o texto será dado o tempo de 50 minutos para que os
estudantes se articulem e apresentem seu tema. As equipes irão formar uma apresentação em
forma de conselho. O conselho será composto pela comunidade científica, membros da ética,
membros da cidadania e membros religiosos. Este conselho será responsável por julgar seu
tema segundo estas perspectivas. Cada Conselho terá o tempo de 40 minutos de apresentação.
A forma de apresentação é livre podendo ser, por exemplo, como peça teatral ou debate.
CONCLUSÕES
A partir de aplicações em caráter de testes vimos que o Quilabirinto da Isomeria
Orgânica é uma alternativa viável para o ensino e aprendizagem do conteúdo isomeria. Nesta
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perspectiva, este jogo permite ao estudante o entendimento dos aspectos da isomeria
vinculado ao carbono assimétrico, assim como associar isto à ação dos fármacos no
organismo humano. Percebeu-se durante as aplicações testes que o Quilabirinto da Isomeria é
um jogo flexível por possibilitar ao professor a escolha de trabalhar conceitos, exercitar o
conteúdo em foco, desde a isomeria constitucional até a espacial. Além disso, o jogo tona-se
completo por apresentar em quatro etapas os conteúdos necessários para que estudantes
percebam e reconheçam um Carbono assimétrico em macromoléculas de fármacos
usualmente comercializados. O jogo propicia também a revisão e ou consolidação sobre a
representação dos diferentes tipos de formulas química, estrutural expandida e condensada,
bem como sobre os principais tipos de classes de compostos orgânicos.
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RESUMO: O presente trabalho visa relatar os resultados do Projeto de Extensão
Acompanhamento de Alunos Egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Amazonas (IFAM) - Campus Coari, no qual foram aplicados 188 questionários para
levantar o perfil socioeconômico do ex-aluno e implementado um banco de dados para
facilitar o contato desse público com a Instituição, possibilitando o apoio na formação
continuada, bem como o levantamento de dados para pesquisas, visando a melhoria de
práticas educacionais. Nossa motivação partiu da percepção de que o egresso é parte
integrante da história da Instituição e de que o reestabelecimento do contato com esse público
traria benefícios para ambas as partes. Durante o contato, os egressos foram cadastrados e
entrevistados, sendo divulgadas as políticas da Instituição para os ex-alunos. O banco de
dados criado a partir do cadastro está revelando a vinculação e a necessária indissociabilidade
entre a extensão, o ensino e a pesquisa, pois está sendo de grande utilidade para pesquisadores
e gestores interessados em discutir e compreender a realidade da educação e trabalho no
interior do Amazonas. Ao mesmo tempo em que este projeto de extensão aproximou o IFAM
da comunidade e de sua realidade, por intermédio do egresso, ele nos permitiu compreender
as relações atuais do precário mundo do trabalho, com todos os agravamentos do município
de Coari e despertar para a reflexão sobre a missão do Instituto Federal no interior do
Amazonas.
PALAVRAS–CHAVE: Situação, Ex-aluno, Projeto, Dados, Entrevista.

SOCIAL AND ECONOMICALLY REALITY OF ALUMNI OF IFAM CAMPUS COARI (IFAM)
ABSTRACT: This paper describes the results of the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Amazonas State (IFAM) Graduated Students Monitoring Extension Project - Campus
Coari. 188 questionnaires were handed out to raise the socioeconomic profile of the alumni and also
implemented a database to facilitate the contact of the former students with IFAM, to make clear to
them, they have IFAM support in case of interesting to carry on their professional qualification, this
project is also to collect data for research aimed at improving educational practices. Our motivation
came from the realization that the alumni is an integral part of the history of the institution and the
reestablishment of contact with this audience would bring benefits to both parties. During the contact,
the former students were registered and interviewed, Institution policies were communicated for
former students. The database created from the register reveal the link and the necessary indivisibility
of the extension, teaching and the research is extremely useful for the researchers and managers that
are interested in discussing and understanding the reality of education and work in the Amazonas state

Artigos

Ciências Humanas

14750

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

upcountry. At the time, this extension project get the community closer to IFAM and its reality
through the alumni, they allowed us to understand the current relationship of the precarious labor
market, with all aggravations from Coari.

KEYWORDS: Situation, Alumnus, Design, Data, Interview.
INTRODUÇÃO
O Projeto Acompanhamento de Alunos Egressos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) Campus Coari partiu da percepção inicial de que
a Instituição, de maneira geral, não tem conhecimento adequado do destino de seus alunos
após a formação recebida.
As relações entre a educação e o mundo do trabalho é objeto de estudo de diversos
pesquisadores que se dedicam a compreender como se dá essa articulação em uma sociedade
globalizada que convive com sucessivas crises financeiras que, cada vez mais, diminuem as
possibilidades da emancipação econômica e social das pessoas por intermédio do trabalho.
Por isso, compreender que tipo de ensino se pode proporcionar para minimizar essa
realidade é tarefa essencial da extensão acadêmica e da pesquisa científica, desde que
entendida como aliadas da educação profissional, já que o trabalho deve ser visto como o
princípio articulador dessa compreensão (FREITAS, 1996). O IFAM está localizado no cerne
dessa discussão, pois sua proposta é ser excelência em formação para o mercado de trabalho.
Ao conversar com ex-alunos do IFAM em Coari, é fácil perceber o orgulho que
ostentam por terem estudado na Instituição e o desejo que apresentam de regressar ao
Instituto, seja para visitar ou rever os amigos e servidores, seja para buscar manter sua
qualificação por intermédio de cursos subsequentes, atividades de extensão, participação em
eventos ou mesmo para buscar informações sobre futura formação superior, geralmente na
área na qual foram formados. Com efeito, a falta de colocação no mercado é um fator que nos
coloca esse público de volta para buscar orientações ou requalificação.
Para melhor entender essa relação entre educação e mercado de trabalho em Coari, a
partir da conclusão do Projeto aqui relatado, estamos desenvolvendo e estimulado o
desenvolvimento de vários projetos de extensão e iniciação científica, no intuito de mapear
para compreender a realidade local no que se refere ao assunto, de modo a propor soluções
que possam contribuir com o efetivo desenvolvimento da região.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para melhor entender a realidade do aluno egresso, utilizando os recursos
metodológicos ensinados por Lakatos & Marconi (1992) e Severino (2000), nos propusemos
inicialmente a entrevistar 200 ex-alunos que estudaram e se formaram no IFAM - Campus
Coari, no período de 2007 a 2015, uma amostra bastante relevante posto que se formaram
neste período 630 alunos.
Para a elaboração do questionário, utilizamos como base uma proposta do questionário
aplicado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS, o qual
consideramos bastante completo, sendo inclusive amplamente utilizado por outros institutos
do País. Para atender às nossas necessidades, acrescentamos e suprimimos algumas questões,
por considerarmos importante adequar o instrumento à nossa realidade.
Conforme já argumentado, por se tratar de uma “via de mão dupla” essa relação com o
ex-aluno, durante as entrevistas os egressos foram informados de que a Instituição planeja
diversas práticas nas quais eles serão inseridos. Faz parte da proposta do Campus que os exalunos sejam convidados para palestras, seminários e atividades culturais, que tenham acesso
à biblioteca, laboratórios, piscina, quadra de esportes e outros setores, de acordo com as
disponibilidades da administração e a partir da emissão de carteiras de identificação para o
egresso.

Tal proposta foi muito bem recebida pelos egressos contatados e estão sendo

implementada pelo Campus.
Tendo em vista o tempo disponível para execução do projeto, o mesmo se limitou
inicialmente à responsabilidade pela entrevista e construção do banco de dados para manter
atualizado o contato de ex-alunos possibilitando que futuros projetos ou programas
institucionais implementem as políticas para os egressos. Dado início a análise dos dados nos
deparamos com uma rica fonte de informações.
A metodologia utilizada para desenvolver o Projeto consistiu de uma variada gama de
estratégias para proporcionar a localização, o estabelecimento do contato com o egresso, o
cadastramento, a realização das entrevistas, a compilação e a interpretação dos dados.
Utilizamos uma lista de formandos existente na Coordenação de Registro Acadêmico do
Campus, que foi distribuída aos bolsistas e voluntários para o desenvolvimento da pesquisa de
campo.
Para divulgação do Projeto, foram utilizados recursos de mídia como a página do
IFAM – Campus Coari, facebook, whatsapp e outros grupos de relacionamentos. Foram
utilizados cartazes, faixas e camisetas informando sobre o Projeto. Os cartazes e faixas foram
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afixados em locais públicos da cidade e durante festejos municipais, nos quais instalamos
ponto de apoio para contatar nosso público alvo. Foi também de grande valia contatos
repassados por alunos atuais e por servidores que mantinham relacionamentos com egressos.
Inclusive no IFAM Coari existem 8 servidores que são ex-alunos do próprio Campus.
Os Questionários do Egresso foram aplicados precedidos da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constava informações sobre o Projeto dando
conta das vantagens e benefícios da atividade para o egresso e para o IFAM. Os documentos
foram impressos e preenchidos pelo bolsista e voluntário na presença do ex-aluno, que
assinou os documentos.
Os dados coletados foram lançados em um sistema que foi construído durante o
projeto para este fim específico. Os dados armazenados neste sistema foram repassados para a
Coordenação de Extensão, Estágios, Egressos e Relações Comunitárias, a fim de que se torne
permanente a atividade de atualização e novos cadastramentos de dados do egresso. No
presente ano, está sendo desenvolvida a fase II do Projeto, com continuação das entrevistas e
desenvolvimento de políticas para os egressos.
Com relação aos dados do questionário, foram construídos mecanismos de busca que
geram tabelas e planilhas com possibilidade de fazer cruzamento de dados entre as perguntas.
Por exemplo, é possível gerar um gráfico sobre a renda apenas dos entrevistados que
realizaram cursos integrados, outro sobre a renda dos que realizaram curso do PROEJA,
cursos subsequentes e assim sucessivamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados neste Projeto, estamos escrevendo um livro com um
gráfico para cada uma das 58 questões, com comentário geral sobre o significado dos dados.
A divulgação do resultado dessas análises, que já foi iniciada com a publicação de um
Relatório de Experiência (PERES et al, 2016), acreditamos, será bastante útil para a pesquisa
científica, com resultados positivos para a Instituição IFAM como um todo, que poderá rever
e planejar novas práticas e, ainda, com resultados positivos para as pesquisas do Grupo de
Pesquisa Educação, Tecnologias Sociais e Desenvolvimento no Interior do Amazonas, do qual
fazemos parte, além de outros grupos e pesquisadores interessados.
A inserção e a situação atual do egresso no conturbado e precário mercado de trabalho
e na própria sociedade nos permitem explorar diversas possibilidades investigativas,
permitindo analisar a real contribuição do IFAM na sua missão de contribuir para o
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desenvolvimento regional, negligenciado no período marcado pela “mundialização,
transnacionalização e financeirização dos capitais” (ANTUNES, 2004, p. 14) característico da
década de 1990.

Nesse período, no Brasil, o discurso do desenvolvimento voltou-se

exclusivamente para as empresas e para a economia, desconsiderando as pessoas.
Os resultados das políticas liberais para educação e trabalho no período acima citado
pôde ser observado na análise do questionário com 58 perguntas que foi aplicado aos 188
egressos, sendo detectada a grande dificuldade do egresso no mercado de trabalho e na
profissão escolhida. O questionário foi dividido em cinco partes, considerando aspectos
como: empregabilidade, continuidade nos estudos, avaliação da formação profissional
recebida, perfil econômico, além dos aspectos sociais, políticos e culturais de sua inserção na
sociedade. Os dados obtidos, portanto, servem a pesquisadores de diversas áreas. A Tabela 1
apresentada neste trabalho apresenta dados sobre trabalho, continuidade nos estudos e renda
dos egressos.
Tabela 1. Dados Socioeconômicos dos Egressos do IFAM Campus Coari. IFAM, 2015
Situação/Modalidade
Trabalham na área de formação (%)
Realizam cursos superiores (%)
Forte relação do curso superior com a formação (%)
Trabalham e recebem acima de 4 salários mínimos (%)
Trabalham e recebem abaixo de 2 salários mínimos (%)

Egresso
Ensino Médio
Integrado
10
63
9
3
64

Egresso
Ensino Médio
Subsequente
17
49
33
4
82

Os diversos dados levantados se revestem de grande importância e a relevância de
cada um deles depende do objetivo com o qual será analisado e explorado. Apresentamos na
Tabela 1 apenas alguns dados obtidos dos 100 ex-alunos entrevistados dos cursos integrados e
dos 57 dos cursos subsequentes, considerados significativos para a compreensão da realidade
do egresso.
Podemos perceber com os dados obtidos junto aos egressos a necessidade de pesquisar
para repensar os cursos ofertados pela Instituição, pois há pouca relação de continuidade entre
o curso realizado no IFAM e o curso superior. É preciso também pesquisar para entender o
perfil do discente, seus interesses e necessidades, pois o fato de trabalhar e estudar ou não na
área de formação no futuro depende de diversos fatores. Os dados sobre a renda dos egressos
levam à necessidade de pesquisar o próprio mercado de trabalho local para compreender suas
mazelas e precariedades.
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Com efeito, a análise e a descrição mais precisa necessita da comparação com dados
derivados de outras fontes em estudos posteriores. É esperado que a Instituição sirva de fator
de promoção social e econômica dessas pessoas, na tentativa de superar os limites impostos
pela realidade local.
É inegável que a sociedade atual carece de transformações radicais e que a educação
tratada como processo isolado das realidades locais não logrará êxito nessa missão. A
sociedade precisa ser transformada, mas a “transformação social emancipadora requerida é
inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação em seu sentido amplo”
(MEZSÁROS, 2005, p. 65). Essa perspectiva nos dá força para continuar fazendo pesquisa,
ensino e extensão no interior do Amazonas.
Contudo, a análise, conforme já comentado, necessita da apreciação de outros fatores,
como, por exemplo, a realidade vivida por municípios do interior do Amazonas, nos quais o
mercado de trabalho não consegue absorver a mão de obra eventualmente qualificada pelas
instituições de ensino profissionalizantes e de nível superior. O caso de Coari é emblemático,
pois o egresso do nosso principal curso, o de informática, não consegue trabalho com renda
compatível com sua formação, conforme apontam os dados levantados no Projeto. Coari é
caso emblemático, mas é preciso compreender as falácias existentes sobre o emprego e o
trabalho no desenvolvimento da nação (POCHMANN, 2008) e pensar em um
desenvolvimento alternativo que interesse e atenda às demandas dos moradores do interior do
Amazonas.
CONCLUSÕES
Embora os dados coletados no Projeto sejam relevantes para o relatório ora
apresentado, a natureza deste trabalho não permite explorá-los de maneira adequada, sendo
que serão apresentados oportunamente em publicação que está sendo planejada, na qual
constarão todos os dados e a descrição que permitirá apontar sua relevância para a pesquisa
científica em geral e para as práticas de ensino da Instituição.
Contudo é mister advertir aos pesquisadores que terão acesso aos dados que de nada
adianta avaliar a relação entre educação e trabalho e a possibilidade de melhorias nas práticas
de ensino se não soubermos reconhecer a nova morfologia do trabalho vivida após o avanço
do liberalismo, no Brasil, na década de 90 (ANTUNES, 2005) e as mudanças que
viabilizaram novas formas de exploração no trabalho nas economias dependentes como o caso
da América Latina (MARTINS, 2011). Lembrar ainda que o interior do Amazonas possui
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características distintas que não permite que as políticas sociais e educacionais da região se
enquadrem na cartilha liberal do Estado Mínimo. A necessidade de desenvolver preservando
não se coaduna com a lógica do mercado.
Acreditamos que projetos como este ora relatado, ao serem desenvolvidos em outros
campi e tendo seus dados trabalhados em conjunto, permitirão compreender a realidade
apontada e que o efetivo acompanhamento dos egressos, trará ganhos para o ex-aluno e para a
Instituição IFAM como um todo, permitindo um contato maior com a realidade, para além das
salas de aula.
Contudo,

reconhecemos

a

dificuldade

institucional

na

implementação

do

acompanhamento do egresso, dada as grandes demandas existentes em cada Campus. Com
efeito, destacamos a importância da priorização dessa atividade e da contribuição que os
projetos de extensão podem dar, apresentando contribuições relevantes para a imagem da
Instituição, para a pesquisa científica e para a melhoria das práticas de ensino.
A principal missão do IFAM constitui-se em contribuir para o desenvolvimento
regional e acreditamos que o Acompanhamento do aluno egresso dá um passo significativo no
sentido de compreender a realidade das regiões abrangidas e melhor cumprir essa missão.
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RECURSO DIDÁTICO PARA ENSINO DE QUÍMICA: ORBITAIS
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RESUMO: Na presente pesquisa objetivou-se a criação de um material didático para se
trabalhar os conceitos de orbital atômico, que exige uma intensa exploração visual, durantes
as aulas de química do ensino médio ou superior, atendendo aos alunos normovisuais e
deficientes visuais. Proporcionando a visualização tridimensional desses orbitais atômicos,
facilitando a assimilação do conteúdo em questão, potencializando o processo de ensino
aprendizagem. Para verificar a aplicabilidade do material didático confeccionado, foi
realizada uma aula expositiva do conteúdo de orbitais atômicos e a demonstração das
estruturas construídas com alunos deficientes visuais e normovisuais do 1º semestre do curso
de Licenciatura em Química do Instituto Federal Baiano do campus Catu. Durante a
demonstração do kit didático, os alunos demonstraram-se participativos e curiosos. O estudo
permite concluir que o material didático bem adaptado pode atender a todos os alunos e não
somente aos alunos com deficiência, promovendo a não exclusão e a interação entre todos.
Além de contribuir para aprendizagem e favorecer a apropriação do conhecimento.
Palavras–chave: deficiência visual; material didático; química

EDUCATIONAL RESOURCE
ORBITAL ATOMIC

FOR

CHEMICAL

TEACHING:

ABSTRACT: In the present study aimed to the creation of a courseware to work the atomic
orbital concepts, which requires intense visual exploration, Durantes the chemical classes of
high school or college, in view of the sighted and visually impaired students. Providing threedimensional visualization of these atomic orbitals, facilitating the assimilation of the content
in question, enhancing the teaching and learning process. To verify the applicability of made
courseware, a lecture content of atomic orbitals and the demonstration of structures built with
visually impaired students and sighted the 1st semester of the Bachelor's Degree in Chemistry
from the Federal Institute campus Baiano Catu was held. During the demonstration of the
teaching kit, students showed up participatory and curious. The study shows that the welladapted educational materials can meet all students, not just students with disabilities by
promoting the non-exclusion and interaction among all. Besides contributing to learning and
to encourage the appropriation of knowledge.
KEYWORDS: visually impaired; courseware; chemistry
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INTRODUÇÃO
A inclusão de alunos com deficiência visual na rede pública de ensino tem sido questão
de discussão entre muitos professores, pois estes afirmam não ter em seus currículos formação
adequada para trabalhar com estes alunos. Desse modo, Romagnolli (2008, p.7) cita que, a
Declaração de Salamanca, assegura que “as pessoas com necessidades educacionais especiais
devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na
criança, capaz de atender a essas necessidades”. Porém, estes estudantes com baixa visão ou
cegueira encontram dificuldade durante o seu processo educativo, tanto em relação à
formação adequada do professor, quanto a ausência de material adequado na escola em que
este aluno está inserido.
Mantoan (2003) ressalta que, ensinar atendendo as diferenças não resulta em mudar a
maneira de ensinar a criança com deficiência, mas sim de adotar uma nova proposta
pedagógica integradora, a qual atenda as diferenças de todos os estudantes, porém isso
depende de abandonar as condições de um ensino transmissivo, o qual leva o sujeito a copiar
sempre um modelo posto pelo sistema educacional, mas procurar metodologias que
contribuam com a aprendizagem desses estudantes. Nesse contexto, surgem os recursos
didáticos, uma ferramenta que tem auxiliado o professor no processo de ensino aprendizagem,
facilitando a visualização e consequentemente a assimilação dos conteúdos.
Baseado no pressuposto e considerando o conceito de orbitais atômicos, notou-se uma
dificuldade na visualização tridimensional dessas estruturas e então confeccionou-se um kit
de orbitais atômicos, que vai possibilitar ao estudante a visualização dessas estruturas em três
dimensões, o que por muitas vezes se torna de difícil nos livros, exigindo um alto nível de
abstração na hora da visualização para alunos normovisuais e mais ainda para alunos com
deficiência visual. Dessa forma o kit de orbitais atômicos contribuirá de forma significativa
para o ensino, facilitando a assimilação do conteúdo e se tornando uma excelente alternativa
na superação dessas dificuldades podendo ser usado tanto por alunos deficientes visuais como
por alunos normovisuais.
Com esse trabalho objetivou-se a criação de um material didático para se trabalhar os
conceitos de orbital atômico durantes as aulas de química do ensino médio ou superior,
atendendo aos alunos normovisuais e deficientes visuais. Proporcionando a visualização
tridimensional desses orbitais atômicos, facilitando a assimilação do conteúdo em questão,
potencializando o processo de ensino aprendizagem.
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MATERIAL E MÉTODOS
Em um primeiro momento realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a
deficiência visual e métodos para potencializar a aprendizagem de alunos com essa
deficiência. A partir dos dados obtidos com a pesquisa decidiu-se confeccionar modelos de
orbitais

atômicos

tridimensionais

devido

a

dificuldade

observada

desses

alunos

compreenderem o formato que estes possuíam segundo a teoria da mecânica quântica.
No segundo momento, foi confeccionado o kit didático com os orbitais s, p e d.
Posteriormente ocorreu a validação do material com alunos do ensino superior do curso de
Licenciatura em Química do IFBAIANO campus Catu.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O kit didático foi desenvolvido conforme modelo da mecânica quântica priorizando os
orbitais atômicos s, p e d, como mostra a figura 1, pois o orbital f possui uma disposição
espacial complexa, o que dificultou sua reprodução com os materiais escolhidos para a
confecção do kit.

Figura 1. Orbitais atômicos s, p e d. IFBAIANO, 2016.
O kit dos orbitais atômicos foi desenvolvido utilizando a massa de biscuit e corante para
modelagem dos formatos em cor amarela e vermelha, palitos de churrasco para orientação dos
eixos x y e z, e para a base foram utilizadas caixas de MDF preenchidas com argila. Para que
o deficiente visual conseguisse compreender que os orbitais tinham cores diferentes
(vermelho e amarelo) foi utilizado floco de milho para as cores amarelas, modificando a
textura. Todos os orbitais possuíam placas de identificação em braile para que o deficiente
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visual conseguisse diferenciar um orbital do outro e através do tato percebessem as formas
intrínsecas de cada um.
A visualização tridimensional desses modelos propostos pela teoria da mecânica
quântica exige um nível elevado de abstração dos estudantes, esses orbitais são trabalhos nos
livros didáticos utilizando como orientação espacial os eixos x, y e z ou seja, três dimensões,
tornando difícil a compreensão do conteúdo abordado utilizando apenas ilustrações em papel,
e essa dificuldade se torna ainda mais acentuada quando trata-se de alunos com deficiência
visual.
Para verificar a aplicabilidade do material didático confeccionado, foi realizada uma
aula expositiva do conteúdo de orbitais atômicos e a demonstração das estruturas construídas
com alunos deficientes visuais e normovisuais do 1º semestre do curso de Licenciatura em
Química.
Durante a demonstração do kit didático, os alunos demonstraram-se participativos e
curiosos e percebeu-se que os mesmos possuíam familiaridade com o assunto, porém
apresentaram dificuldade em interpretar as figuras do livro. O aluno que apresentava cegueira
total, relatou só ter noção de como seria o formato do orbital s, pois trata-se de um formato
esférico de fácil associação com objetos do seu cotidiano. Referente ao orbital p, o estudante o
descreveu como sendo um “oito deitado”.
Os estudantes normovisuais demonstraram não ter uma compreensão clara do formato
dos orbitais atômicos. Evidenciado pela fala do estudante:
Nossa! Eu não sabia que era assim... Agora eu estou entendendo como é o
formato.

A partir do momento que tiveram contato com o kit didático, os alunos conseguiram
fazer associação dos modelos confeccionados com o conteúdo abordado nos livros, o que
potencializou o processo de ensino aprendizagem tanto dos alunos normovisuais quanto do
aluno deficiente visual.
No que se refere a estudantes com deficiência visual Cerqueira e Ferreira (1996) relata
que, talvez em nenhuma outra forma de educação os recursos didáticos assumam tanta
importância como na educação de pessoas deficientes visuais, assim fica evidente que esses
recursos possuem papel importante na transmissão de informações para estes deficientes,
proporcionando o desenvolvimento da percepção tátil.
Percebeu-se, após a validação, que o material desenvolvido poderá tornar-se uma
ferramenta importante para auxiliar o professor nas aulas referentes ao conteúdo de orbitais
atômicos, facilitando a aprendizagem dos alunos normovisuais e principalmente para os
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deficientes visuais, pois os livros didáticos permitem a descrição dos modelos, e para o aluno
cego é desejável o manuseio para uma maior percepção e apropriação do conhecimento.
CONCLUSÕES
Após analisar e interpretar os resultados obtidos com a criação do kit didático podemos
afirmar que ele se torna uma ferramenta fundamental para auxiliar o professor em suas aulas
referentes ao conteúdo de orbitais atômicos, tanto com alunos normovisuais quanto
deficientes visuais, pois ele possibilita a visualização tridimensional dessas estruturas.
Notou-se também as informações obtidas com o manuseio e a explicação do professor
devem se complementar conjuntamente, para que não se tornem informações isoladas e sem
conexão para o aluno deficiente visual, e que dessa forma ele consiga refletir sobre os
modelos táteis e organizar seus pensamentos a respeito das novas informações que está
recebendo.
Os livros ajudam na compreensão do conteúdo a partir da descrição, mas para o aluno
cego, o ideal é que lhe seja possibilitado o manuseio se apropriando do conhecimento por ter
experimentado, vivenciado. Dessa forma, o kit didático possibilitou o acesso a uma forma de
percepção da imagem, ajudando-o a conhecer e formular a imaginação baseada em um
referencial que não seja apenas o que ouve ou lê, pois, o conteúdo abordado exigia uma
intensa exploração visual.
Devemos entender que todos os estudantes possuem tempos diferentes para aprender,
independente de características físicas ou sensoriais. Como o professor irá trabalhar essas
diferenças em sala de aula, será o diferencial para o ensino. O material didático bem adaptado
pode atender a todos os alunos e não somente aos alunos com deficiência, promovendo a não
exclusão e a interação entre todos. Além de contribuir para aprendizagem e favorecer a
apropriação do conhecimento.
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REFLEXÕES INICIAIS DAS DIFICULDADES DE GERIR PESSOAS NO
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RESUMO: Nas últimas décadas, devido as grandes transformações da sociedade, muitas
organizações públicas e privadas vêm se adaptando as novas exigências de mercado e com as
pessoas que produzem ou solicitam seus serviços. Isso, a cada dia vem transformando a área
de Gestão de Pessoas tornando-a mais flexível, democrática e inovadora. Partindo desse
presuposto e com a inserção no curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos ofertado
no IFPI, passamos a formular compreensões e vivenciar discursões a respeito da proposta
inovadora da Gestão de Pessoas, o que fez direcionarmos o nosso olhar para investigar as
dificuldades enfrentadas pela gestão de pessoas no espaço público escolar. A pesquisa que
ainda está em andamento é do tipo qualitativa narrativa e vai se efetivar com base nas futuras
análises dos discursos dos sujeitos que pretendemos pesquisar. O instrumento que será
utilizado para a coleta de dados será o memorial. Dessa forma compreendemos que a pesquisa
poderá contribuir para o aumento da literatura do conhecimento sobre a temática, além de dar
um direcionamento aos gestores dos espaços públicos escolares que serão pesquisados,
propondo a eles, após as análises da pesquisa, fazerem suas autoavaliações de como estão
gerindo os espaços em que atuam.
Palavras–chave: gestão de pessoas, dificuldades, espaço público, escola participativa.

INITIAL REFLECTIONS ABOUT THE DIFFICULTIES OF MANAGE
PEOPLE AT PUBLIC SCHOOL SPACE
ABSTRACT: In the last decades, overdue to the large changes in society, many public and
private organizations are adapting the new requirements of the market and the people who
produce or require their services. So each day has been transforming the area of Managing
People by making it more flexible, democratic and innovative. Under this assumption and the
insertion in Technologist course in Human Resource Management offered at IFPI, we
formulate comprehensions and experience discussions about the innovative proposal of
Human Resources Management, which it has given directions to our attention to investigate
the difficulties faced by people management at public school space. The research is still going
on, it is the qualitative narrative type and will be effective based on further analysis of the
speeches of the subjects we intend to research. The instrument that will be used for collection
of data it will be the memorial. This way we understand that research can contribute to
increasing knowledge on the subject literature, besides giving an aiming to managers of
public school spaces that will be searched by proposing to them, after the analysis of research,
make their self-assessments of how they are managing the spaces in which they operate.
Keywords: people management, difficulties, public space, participatory school.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, devido as grandes transformações da sociedade, muitas
organizações públicas e privadas vêm se adaptando as novas exigências tanto de mercado,
como também, das pessoas a qual produzem ou solicitam seus serviços. Nesse sentido as
práticas de gestão nesses espaços têm evoluído para atenderem as necessidades de todos os
participantes envolvidos nas organizações, dando maior ênfase e importância no que elas
podem contribuir para atingir as metas e os objetivos propostos. Assim podemos observar
uma maior preocupação das organizações em ter ou transformar gestões que priorizem a
colaboração e coparticipação de todos numa perspectiva colaborativa, emancipatória,
participativa e dialogada.
Dessa forma, com uma prática adequada de gestão de pessoas, focada na sensibilidade,
incentivo, envolvimento e comprometimento dos envolvidos fará com que os colaboradores
possam desenvolver suas atividades com maior eficiência, eficácia, de forma coletiva,
integrada, responsável e determinada. Isso posto, alertamos ainda, que para que isso se
desenvolva, necessita de profissionais comprometidos, competentes e preparados para
enfrentarem desafios principalmente no âmbito do espaço público escolar implementando
ações que estimulem a participação e colaboração.
Partindo dessas constatações, estabelecemos como problema geral desta pesquisa em
andamento a seguinte inquietação: Quais as dificuldades enfrentadas pela gestão de pessoas
no espaço público escolar?
A partir desse questionamento, definimos como objetivo geral do estudo em andamento,
investigar as dificuldades enfrentadas pela gestão de pessoas no espaço público escolar. Como
desdobramento do objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos:
caracterizar a gestão de pessoas no espaço público escolar, descrever as práticas de atuação da
gestão de pessoas no espaço público escolar e identificar as dificuldades enfrentadas pela a
gestão de pessoas na sua atuação no espaço público escolar.
Vale ressaltar, ainda, que o motivo da escolha dessa temática para estudo e pesquisa,
partiu de experiências e práticas de participação, observação e discursões anteriores advindas
da graduação em Pedagogia cursada na Universidade Federal do Piauí sobre a temática gestão
escolar no ano de 2013. Essas vivências na prática enquanto bolsistas do Programa de
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, eixo gestão escolar pública, se tornaram foco
de pesquisa até então já publicadas em eventos científicos.
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A partir daí com a inserção no curso de Gestão de Recursos Humanos, em 2015,
podemos formular compreensões e vivenciar discursões em sala de aula no curso de Gestão
em Recursos Humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, a
respeito da proposta inovadora da Gestão de Pessoas, o que fez direcionarmos o nosso olhar
para investigar essa temática no espaço público escolar, fazendo uma releitura da escola e a
compreendendo como uma organização estatal. Dessa forma compreendemos que a pesquisa
poderá contribuir para o aumento da literatura do conhecimento sobre a temática, além de dar
um feedback aos gestores dos espaços públicos escolares que serão pesquisados, propondo a
eles fazerem suas autoavaliações de como estão gerindo os espaços em que atuam.
MATERIAL E MÉTODOS
Este artigo integra uma pesquisa em andamento e nessa sessão apresentaremos os
direcionamentos metodológicos para tentar chegar aos objetivos propostos na pesquisa e
assim concretizar o nosso trabalho investigativo.
Sabemos que uma pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento
que tem como metas principais gerar novos conhecimentos, e/ou colaborar ou questionar
algum conhecimento já existente.
Nesse sentido, a predominância da abordagem metodológica que será utilizada nesta
pesquisa é do tipo qualitativa na qual tem se firmado como promissora possibilidade de
investigação em várias áreas de pesquisas. Nela compreende-se um conjunto de diferentes
técnicas interpretativas que visam a descrever e decodificar os componentes de um sistema
complexo de significados, tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do
mundo social.
Uma pesquisa com essa abordagem caracteriza-se pelo enfoque interpretativo que
conforme Lüdke e André (1986) constitui uma abordagem que permite o acesso à percepção
subjetiva dos acontecimentos e dos fatos observados por parte do pesquisador, sem que se
descaracterize a cientificidade do trabalho de investigação.
Desse modo, nossa pretensão é produzir dados, através de narrativas, que nos permitirá
interpretar e conhecer os desafios da gestão de pessoas no espaço público escolar,
considerando as opiniões e considerações dos interlocutores da pesquisa. Sobre isso, Brito
(2010, p. 64) afirma que:
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As narrativas, no âmbito da pesquisa qualitativa em educação, compõem
fontes preciosas de produção de dados, cujo diferencial é protagonizar a
vivência da escrita como alternativa para a reconstrução dos percursos do
sujeito, seja na formação profissional, seja no cotidiano [...].

Nessa perspectiva, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa
narrativa, por considerarmos que esta proporciona melhor o alcance dos objetivos propostos
na problemática da pesquisa.
Pretendemos desenvolver a pesquisa em três Escolas Públicas Municipais de Teresina
que possuem estruturas físicas adequadas, desenvolvem suas atividades administrativas e
pedagógicas com compromisso e responsabilidade. Os sujeitos que participarão dessa
pesquisa serão os gestores das três Escolas Públicas Municipais de Teresina. Os critérios
utilizados para a seleção e colaboração dos sujeitos a pesquisa é ter experiências na docência
em sala de aula, ter experiências com a gestão de pessoas na direção da escola e está
ocupando o cargo de gestor da escola no tempo mínimo de dois anos.
Para a produção de dados da pesquisa utilizaremos o memorial como técnica para essa
produção, destacando que essa técnica de coleta de dados é uma forma de registro de
vivências, experiências, memórias e reflexões. Portanto, segundo Passegi (2008) o memorial
pode ser definido como um gênero autobiográfico, por meio do qual o autor se autoavalia e
tece reflexões críticas sobre seu percurso intelectual e profissional.
Como técnica de análise e interpretação dos dados da pesquisa, usaremos a análise de
conteúdo, por sua pertinência nos sentidos e significados na exploração de materiais escritos e
impressos. Desta forma, a definição de Bardin (1977, p.48) sintetiza os aspectos conceituais
dessa técnica configurando análise de conteúdos como:

[...] Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens.

Sendo assim, o pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da análise de
conteúdo está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não está
aparente já na primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A sociedade atual vem sofrendo constantes mudanças com uma rapidez incrível, o que
vem transformando até mesmo a área de Gestão de Pessoas, passando do velho papel de
controlar rigidamente a carreira dos funcionários para ser uma área transformadora na
sociedade, que cria, define, garante, dar suporte, treinamento, dignificando o trabalho e o ser
humano. Nesse sentido, o que era mecânico passou a ser dinâmico e a esse respeito
Chiavenatto (2008) diz que a preocupação não está focada apenas no objetivo final da
empresa, mas também comprometida com a satisfação dos colaboradores em quererem
progredir e crescerem juntos à organização.
Mediante esse contexto, Fleury e Fischer (1992) definem a área de Gestão de Pessoas
como um conjunto de políticas e práticas definidas de uma organização para orientar o
comportamento humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Assim
entendemos que a Gestão de Pessoas tem por objetivo ajudar a organização a alcançar seus
ideais e realizar sua missão, aumentando a autorealização e a satisfação das pessoas no
trabalho, bem como fazerem elas a serem parceiras da organização deixando de serem meras
empregadas e assumindo a posição de colaboradoras, contribuindo através de suas
habilidades, talentos e competências.
Nessa perspectiva, ao verificar o contexto da Gestão de Pessoas no âmbito da
administração pública, em especial o espaço escolar, percebemos que as questões que a
envolve, sempre estiveram vinculadas aos princípios utilizados e implementados na
administração de empresas. O que segundo Félix (1996), houve a transferência da teoria
empresarial para o interior das escolas, as quais foram marcadas pela a administração
científica do trabalho, pautadas nos princípios Taylorista e Fayolista.
Em vista disso, surgem duas tendências que marcam o pensar e o fazer na Gestão de
Pessoas no espaço escolar, que segundo Muller e Leszczynski (2013, p.03) são:

Na primeira tendência a educação passa a ser um mecanismo de ajuste de
pessoas ao mercado, transformando-as em mercadorias, em recursos para
serem comprados e vendidos no mundo do trabalho. Essa prática reflete uma
educação forjada nas rédeas do capital, que reduz a pessoa, a um mero
instrumento de acumulação do capital, marcada pela produtividade, pelo o
consumo e pela maximização de lucro. [...] Nessa perspectiva, as práticas de
gestão na escola serão autoritárias e a administração heterogestionária,
caracterizada pelo ajuste, dominação e exclusão dos sujeitos. [...] A segunda
tendência é marcada por uma educação de emancipação humana que tem
como foco o sujeito autor e produtor de sua história e da história da
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sociedade. Nesse sentido a educação é entendida numa perspectiva
emancipatória onde as pessoas passam a se apropriar dos saberes elaborados,
desfrutando das riquezas do conhecimento e do saber, para a partir daí
construírem em seu tempo e lugar condições para interferirem em sua
realidade e na sociedade. [...] Nessa tendência a prática de gestão é
compartilhada e autogestionária, ou seja, democrática, participativa e de
inclusão dos sujeitos.

No entanto a mudança de uma gestão autoritária, de dominação, perseguição e
excludente para uma gestão compartilhada, participativa, democrática e inclusiva constitui-se
um desafio, pois é difícil fazer com que a gestão pública escolar adquira autonomia para
poder realizar e praticar novas ideias e leituras de realidade sugeridas pelo coletivo numa
perspectiva de promover a emancipação humana. Isso se configura como um processo lento e
gradual que se inicia com a conscientização e abertura de participação dos sujeitos
envolvidos.
Assim, o que percebemos é que a gestão de pessoas participativa na escola se constitui
numa alternativa contra a centralização de poder e de decisões. E que a divisão do trabalho
Taylorista e Fayolista na escola deve ser substituída pela a integração, cooperação,
propiciando um espaço democrático e justo.
Porém, somente no início dos anos de 1980 é que se instalam as discussões nacionais
sobre as reformas educacionais voltadas para a democratização do ensino, reestruturação da
gestão e para a temática de uma escola mais participativa e aberta à comunidade. Assim, a
questão da democratização da escola é abordada atualmente sempre ligada ao desejo da
qualidade do ensino e de democratização da sociedade de superar a administração
centralizada ou autoritária do sistema educacional.
A isso, Paula e Schneckenberg, (2008) afirmam que esse tema está sendo discutido
atualmente por procurarem soluções para uma transformação no sistema atual de ensino,
destacando-se as mudanças que se direcionam a descentralização do poder, a necessidade de
um trabalho realizado com ampla participação de todos os seguimentos da escola e da
comunidade, para envolver a sociedade como um todo.
Diante dessa constatação, no mundo globalizado no qual vivemos, exige-se que a escola
tenha uma nova concepção e uma forma diferenciada de trabalhar, ou seja, uma constante
renovação na sua postura, métodos e práticas para transmitir um conhecimento de nível
elevado para preparar o aluno a ser mais criativo e pensante, além de atender as necessidades
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dos envolvidos direta e indiretamente, como o objetivo de formar cidadãos críticos e que se
comprometam a uma participação mais efetiva para obter resultados significativos.
Nesse sentido, Santos (2011) afirma que a implementação de uma gestão escolar
democrática participativa, é hoje uma exigência da sociedade, que atende esta como um dos
possíveis caminhos para uma boa escola integrando seus alunos em uma sociedade mais
democrática.
No comando dessas transformações da gestão democrática, surge nesse cenário, o gestor
escolar, não mais como um especialista, um gerente, que organiza, coordena, controla tudo
sozinho, mas como um novo gestor de pessoas que adota novos modelos para administrar. A
este profissional, Wittmann (2006, p.33) sugere que ele deva possuir as seguintes habilidades:
“competência técnica-administrativa; representatividade político-comunitária e compromisso
público educativo”. Muller e Leszczynski (2013, p.02) ainda contribui para essa concepção
dizendo que:

Neste cenário a figura do diretor na escola, é justificada pela necessidade de
um profissional com competência técnica e pedagógica para promover a
gestão na instituição com a comunidade escolar, frente às transformações
sociais, econômicas, tecnológicas e pedagógicas da contemporaneidade. Isso
requer estudo, autoformação por parte do gestor, consequentemente, sua
postura pessoal e profissional, impacta nos processos educativos e na
qualidade do ensino, através dos modelos de gestão implementados na
organização.

Dessa maneira, percebemos que esse novo gestor delega e compartilha poderes,
responsabilidades,

assumindo um

papel

de

mobilizador

da

comunidade

escolar,

desenvolvendo competências, buscando parcerias, trabalhando com as diferenças, mediando
conflitos e buscando soluções.
Desse modo, o gestor de pessoas na escola tem um compromisso político e pedagógico
com a coletividade, cabendo a ele administrar os desafios, empenhando-se para sanar as
necessidades que lhe são colocadas pela comunidade escolar, zelando pelo um clima
organizacional eficaz, envolvendo as equipes técnicas da escola.
Porém, para que o gestor de pessoas possa desenvolver um trabalho com postura
diferenciada no espaço escolar público, ele precisa ter uma equipe bem qualificada,
comprometida e motivada que visem e primem pelo o bom andamento das atividades
projetadas coletivamente e pela resolução imediata dos desafios. Mas o que se observa no
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espaço escolar público é a presença de muitos funcionários ingressantes no setor via concurso
público que não valorizam seus cargos e que não dão importância a eficiência e eficácia de
suas funções, o que faz com que o gestor tenha dificuldades em conduzir suas ações de
mudanças, renovação e criação.
A mister disso, Boas et al. (2012, p.03) alerta que:

Diante desse cenário, torna-se essencial repensar e reavaliar o sistema de
motivação dos servidores públicos brasileiros e das práticas de Gestão de
Pessoas (GP) no serviço público. Não resta dúvida de que o principal fator
motivacional está intimamente relacionado com o sentido de missão do
servidor, uma vez que a atividade do Estado está diretamente voltada para o
interesse público e o bem comum. Assim sendo, analisar as práticas de GP
na esfera pública é relevante para melhorar a qualidade da gestão pública e
dos serviços oferecidos à sociedade nas mais diversas áreas de atuação do
Estado e dos governos.

Assim, os novos desafios enfrentados pelos gestores de pessoas no espaço público
escolar apontam para serem solucionados através de mudanças de concepções visando um
olhar mais estratégico e com valorização do ser humano como o principal mentor das
transformações, sempre na busca de ideias inovadoras e de melhores resultados, envolvendo a
todos no desenvolvimento das ações de forma dialogada.
CONCLUSÃO
Nossas hipóteses iniciais já nos levam a perceber que essa pesquisa ainda em
desenvolvimento aponta as dificuldades prévias e os possíveis rumos que uma Gestão de
Pessoas deve seguir para saná-las. Nessa medida a pesquisa já evidencia que não é fácil
introduzir uma prática gestora embasada na democracia e na participação coletiva. Porém, não
pretendemos inicialmente ver essa prática de gerir como uma prática inatingível.
Espera-se com a pesquisa perceber, que para se contruir um espaço público escolar
mais democrático e mais participativo a gestão deve ser refletida entre os membros da
comunidade escolar em geral para firmarem um compromisso mais participativo, se
comprometerem com o processo de mudança e definirem as prioridades indispensáveis ao
pleno funcionamento dessa prática de gestão.
Assim, esperamos que após os diagnósticos da forma como acontece a prática da Gestão
de Pessoas no espaço público escolar, das dificuldades encontradas, das propostas de
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intervenções e das autoavaliações da equipe gestora, seja possível conduzir a comunidade
para a transformação do ato de gerir e ser gerido.
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RESUMO: O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa que teve como objetivo
propor reflexões sobre o exercício profissional da docência, evidenciando teóricos que
definem o saber específico que marca a profissão docente. O trabalho configurou-se de
orientação fenomenológica e adotou como forma de abordagem metodológica a pesquisa
qualitativa, que se apresenta tanto descritiva, quanto interpretativa. O estudo evidenciou que é
o ato de ensinar e não o domínio de conteúdo que marca o saber específico da docência.
Esperamos que essa reflexão possa contribuir para a redimensão da formação de qualidade do
professor da educação profissional.
Palavras–chave: Formação Docente, Profissionalização, Saber Específico.

THOUGHTS ON TEACHING IN VOCATIONAL EDUCATION
ABSTRACT: This article presents results of a survey that aimed to propose reflections on the
professional practice of teaching, highlighting the theorists that define the specific knowledge
that marks the teaching profession. The work was configured of phenomenological orientation
and adopted the qualitative research as a form of methodological approach, which presents
both descriptive and interpretive. The study showed that it is the act of teaching and not the
content knowledge that marks the specific knowledge of teaching. We hope that this
reflection may contribute to the re-dimensioning of the quality training of vocational
education teacher.
KEYWORDS: Teacher Training, Professionalization, Specific Knowledge.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, ficou evidente um conjunto de ações do governo federal em favor do
aumento da oferta de vagas para o ensino profissionalizante, o que tem resultado na expansão
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica por todo o país. No Estado de São
Paulo, a Rede Federal é representada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP), que dentre os anos de 2002 a 2013 cresceu 750%, pois seus
campi passaram de quatro para trinta e o processo de expansão ainda está em vigência (PDI,
2013)154. Consultando as bases de dados do Ministério da Educação é possível verificar que
no ano de 2011 estavam matriculados no IFSP 11.640 estudantes, no ano de 2012 o número
de matrículas quase dobrou, subindo para 22.221 matrículas. Os dados referentes ao ano de
154 PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo 2013-2016.

Artigos

Ciências Humanas

14774

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

2014 indicam 28.530155 alunos matriculados, o que evidencia o aumento expressivo de oferta
de vagas pela instituição.
Partindo do pressuposto que, com a expansão da educação profissional, se expandiu,
também, a oferta de vagas para professores, o que cria a necessidade de se investigar o
exercício profissional da docência na educação profissional, especificamente, a construção
dos saberes pedagógicos por esses profissionais, e reconhecendo que não há uma formação
específica para este professor, aumenta a preocupação com o número de profissionais sem
qualificação específica exercendo à docência no ensino profissionalizante, pois se reconhece
que a profissão docente vai mais além do que o domínio das técnicas e dos conteúdos
específicos. Escassos são os estudos e reflexões que tratam especificamente dessa temática,
quando comparados às investigações sobre formação docente para a Educação Básica.
Destarte, André (2005), evidencia o silêncio que marca a investigação sobre a formação
docente para atuação no ensino técnico, em sua pesquisa sobre o estado da arte da formação
de professores no país na década de 1990. Silêncio este, ratificado por Brzezinski (2006).
Sendo justamente a inserção desses profissionais, nos sistemas de ensino, que nos leva a
refletir sobre o exercício da docência enquanto profissão, uma vez que, fazer essa análise, é
buscar por configurar a forma como essa atividade se encontra e deve ser estruturada
socialmente.
Para Roldão (2005), estudiosa do assunto em Portugal, buscar compreender a
profissionalização da docência é tentar desvendar quais são os elementos que constituem uma
atividade como profissão, diferenciando-a de outras atividades laborativas. Também sobre
isso Cunha (1999) diz que:
[...] profissionalização é um processo histórico e evolutivo que
acontece na teia das relações sociais e refere-se ao conjunto de
procedimentos que são validados como próprios de um grupo
profissional, no interior de uma estrutura de poder. (CUNHA, 1999,
p. 132)
Antes de tudo, a profissionalização não é aqui entendida como a busca, apenas, por
status, privilégios sociais ou trabalhistas; mas sim no sentido de profissionalidade, que se
refere “[...] às qualidades da prática profissional dos professores em função do que requer o
trabalho educativo” (CONTRERAS, 2002, p. 74).
Dessa forma, o que se pretende não é só despertar o interesse desse profissional pela
apropriação de conhecimentos sobre as funções que requerem a prática do ensino, mas
155 Disponível no Relatório de Gestão de 2014.
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também discutir a necessidade de se ter preocupação em realizar um bom ensino,
desenvolvendo consciência sobre o sentido do que é desejável no ensino.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho resulta como parte de uma dissertação de mestrado de orientação
fenomenológica, que adotou a abordagem de uma metodologia de pesquisa qualitativa e que
se apresenta tanto descritiva, quanto interpretativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com estudos de Roldão (2005), são comuns quatro elementos principais que
caracterizam uma profissão:
Especificidade da função: Que se dá por meio do reconhecimento
social relacionado à atividade executada e quando o profissional tem
consciência da importância e das características do trabalho a realizar.
Poder de decisão: Quando os profissionais possuem autonomia e
controle sobre o exercício da sua atividade.
Pertencimento a um corpo coletivo: A consolidação de um grupo
que regulamenta, partilha e defende o exercício da função, o acesso a
ela e o saber necessário para sua execução. Para isso o trabalho do
profissional não pode ser um trabalho isolado, mas que inclua a
colaboração de seus pares.
Saber Específico: A existência de conhecimentos sistematizados
indispensáveis ao exercício da função.
Com base na bibliografia pesquisada, é possível construir uma síntese da teorização dos
traços da profissionalização, destacando no quadro abaixo, entre os principais pesquisadores e
suas ideias sobre o saber específico como um dos itens desse processo.
Quadro 1 – Teorização dos traços determinantes de uma profissão
Pesquisador
Saber Específico
Um saber sistemático e global = saber profissional.
Skopp (1998)
Competência = qualificação num campo de conhecimento.
Fernandez Enguita
(1990)
Os profissionais deverão dispor de um corpo de conhecimento
Hoyle (1980)
sistemático.
Fonte: Pesquisa Bibliográfica – 2015

Observando o Quadro 01, verifica-se ser comum entre os pesquisadores citados o
reconhecimento da existência de um saber específico em cada profissão. Assim, quando se
chama atenção para a existência de um saber específico na docência, é justamente por
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entender que existem conhecimentos que são característicos da docência e que precisam ser
investigados e defendidos, como primordiais dessa atuação, pois ser engenheiro civil e
executar projetos construtivos, ou ser programador de sistemas e criar programas
computacionais, ou, ainda, ser arquiteto e desenvolver projetos arquitetônicos, não podem ser
considerados a mesma coisa que ser professor de uma disciplina que envolva esses
conhecimentos.
Segundo Roldão (2005, p. 10), o saber específico surge como o elo mais fraco da
profissionalidade e profissionalização, pois “a ideia de que ser professor é relativamente fácil
desde que se ‘saiba’ a matéria e se consiga ‘controlar’ os alunos”, se constitui ideia
generalizada no senso comum sobre a atuação docente. Não reconhecer o saber específico da
ação docente é abrir espaço para que cada vez mais a ação docente seja compreendida como
talento, dom, vocação ou ainda como forma de atividade profissional que pode ser executada
por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Tal concepção
favorece que outro elemento de caracterização da profissão docente seja enfraquecido: o
reconhecimento social, já que se cria uma ambiguidade, uma vez que a sociedade reconhece a
importância da profissão, porém não reconhece seus profissionais como os únicos preparados
para a execução da ação.
No entanto, o que se entende por saber específico, apresentado o “conhecimento
pedagógico especializado”, está “nos procedimentos de transmissão, reunindo características
específicas como a complexidade, a acessibilidade, a observabilidade e a utilidade social”
(IMBERNÓN, 2010, p. 36).
Dessa forma, faz-se a contribuição de Contreras (2002, p. 95), ao definir o
conhecimento pedagógico como a junção do “[...] conhecimento de metodologias de ensino,
no domínio de procedimentos de gestão e funcionamento do grupo em sala de aula e no
manejo de procedimentos de avaliação da aprendizagem”.
Na verdade, a ideia de que possuir o conhecimento da disciplina, ou seja, o
conhecimento objetivo bastava para se assumir a capacidade de ensiná-lo, foi considerado
suficiente durante certo tempo e assim se cristalizou no senso comum. Porém, atualmente se
concebe a formação não mais como mera atualização científica e sim como importante
possibilidade de se criar para o ensino, espaços que favoreçam a participação e a reflexão, por
isso as mudanças na forma de se compreender a ação docente (IMBERNÓN, 2010).
Da mesma forma Tardif (2012) faz a seguinte reflexão sobre a generalização da ação
docente presente no senso comum:
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Se existe realmente uma ‘arte de ensinar’, essa arte se faz presente
apenas quando as técnicas de base do trabalho são assimiladas e
dominadas [...] não existe arte sem técnicas, e a arte atua a partir do
domínio das técnicas próprias a um ofício. É assim em todas as
ocupações e não há razão para que o ensino constitua um caso a parte.
Infelizmente, ainda há muitas pessoas [...] que acreditam que basta
entrar numa sala de aula e abrir a boca para saber ensinar, como se
houvesse uma espécie de causalidade mágica entre ensinar e fazer
aprender. (TARDIF, 2012, p. 111)
Igualmente, Gauthier (2013) apresenta a ideia de um “ofício sem saberes” e, discorre
sobre o erro conceitual de reduzir o exercício da docência apenas aos elementos que
permeiam o senso comum: o conhecimento do conteúdo, o bom senso, o puro talento, a
intuição, a cultura ou ainda apenas a experiência. Para o autor, tomar qualquer uma dessas
ideias pré-concebidas, como base para o exercício da docência, atrasa o processo de
profissionalização, uma vez que não fortalece o reconhecimento do saber específico, tornando
o exercício da docência um ofício sem saber, quando na realidade trata-se de uma ação
racionalizada, de um ofício com saberes.
Conforme o testemunho de um professor de uma escola de ensino profissionalizante,
sobre a necessidade de se ter formação pedagógica, em sua tese de doutorado, relata Cunha
(1988, p. 86): “[...] a gente não nasce (professor). Pode-se ter tendência, vontade... Mas há um
conhecimento que é próprio”. Para nós, esse conhecimento é o saber pedagógico!
Está claro, até aqui, que há algo de diferente no exercício dessa profissão. Para Roldão
(2005, p. 116): “ a diferença está na finalidade da ação na docência, a finalidade se dá no ato
de ensinar, ou seja, “professor é aquele que ensina não só alguma coisa, mas alguma coisa a
alguém”.
A própria Roldão, já citada, recorda que o professor...
[...] é o responsável da mediação entre o saber e o aluno, porque é
suposto ser ele – e não outros – a saber fazê-lo, pela orientação
intencionalizada e tutorizada de ações de ensino que conduzam à
possibilidade efetiva de o esforço do aluno se traduzir na apreensão do
saber que se pretende ver adquirido. (ROLDÃO, 2005, p. 117)
Com isso o que se pretende é justamente a valorização da docência, do que há de
específico nessa atuação, para que cada vez menos a escolha pela docência possa ser
justificada da forma como é propagandeada pela empresa R2 Formação Pedagógica em sua
página da internet:
Em virtude da grande necessidade que há no mercado educacional e
carência de professores, você poderá dar aula no ensino fundamental e
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médio agregando uma renda a mais se der aula em um único período
ou obtendo um maior capital trabalhando integralmente sem a
necessidade de prestar concurso público. Com nosso curso você
também poderá participar de concursos públicos voltados a
professores. Esse curso normalmente é realizado em 3 anos de estudo,
porém com a resolução 2 criada pelo MEC você conclui em apenas 6
meses. (R2 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, [201-]).
Ou ainda, como foi registrada durante as entrevistas:
“Escolhi ser professor, pois é o jeito mais fácil de se ganhar dinheiro
honestamente”. Entrevista 02
Contudo, sobre a especificidade da ação docente reflete Altet (2001, p. 26): “ensinar é
fazer aprender e, sem a sua finalidade de aprendizagem, o ensino não existe”. Dessa forma,
compreende-se que, para se ganhar dinheiro honestamente, com o exercício da docência,
como foi apresentado na transcrição da entrevista, ou como é apresentado em destaque pela
empresa R2 Formação Pedagógica, é essencial que seu principal objetivo, que é o ensino, seja
proporcionado efetivamente ao aluno e que toda singularidade e complexidade desse processo
seja reconhecido e praticado pelo docente. Ou seja, só é honesto se houver aprendizagem!
Dessa forma, o que se tem, então, é que se espera da docência enquanto profissão: que
essa possibilite ao aprendente a construção de um saber. Sendo assim, exercer
profissionalmente à docência, implica em dominar “[...] habilidades, técnicas e, em geral,
recursos para a ação didática, da mesma forma que deve conhecer aqueles aspectos da cultura
e do conhecimento que constituem o âmbito ou o objeto do que se ensina” (CONTRERAS,
2002, p. 82).
Complementando o que tem sido exposto, afirma Tardif (2012, p. 20): “[...] ensinar
supõe aprender a ensinar (...) aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à
realização do trabalho docente”. Ou seja, o autor evidencia que o exercício profissional da
docência é algo que pode ser aprendido.
Certamente que questões sobre como se construir essas competências, na prática,
requerem estudos que aprofundem sobre a formação inicial e continuidade do professor da
educação profissional.
A esse respeito, autores como Imbernón (2010); Roldão (2005) e Gauthier (2013)
apresentam algumas pistas. Para Imbernón (2010), não basta, apenas, que se garanta a
aprendizagem de estereótipos técnicos. Defende o autor que aprender os fundamentos de uma
profissão significa saber por que se realizam determinadas ações ou se adotam algumas
atitudes concretas, e quando e por que será necessário fazê-lo de outro modo. A própria
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Roldão (2005, p. 110), evidencia que o exercício da docência exige “[...] um conjunto de
saberes que devem sustentar o exercício”. Gauthier (2013) também revela sobre o tema que
toda prática deve ser apoiada obrigatoriamente numa base teórica. Têm-se então que todos os
autores indicam a necessidade de uma fundamentação teórica que alicerce a prática.
CONCLUSÕES
Fica, evidente que não se define a especificidade do exercício da docência pelo domínio
do conteúdo científico e sim pela especificidade da ação. Dessa forma, é o ato de ensinar e
não o domínio de conteúdo que caracteriza a especificidade do exercício da docência, “[...]
reforçar-se-á o seu estatuto de profissionalidade, porque a função de ensinar, assim entendida,
é alguma coisa que lhe é específica, que outros atores, se possuírem saberes apenas
conteudinais idênticos, não saberão fazer” (ROLDÃO, 2005, p. 117).
Dessa forma, temos que reconhecer que a docência é o exercício profissional do ensino.
E que há algo no exercício da docência que diferencia este profissional dos demais. Ou seja,
quando se opta pela atuação docente na educação profissional, este profissional deixa de ser
bacharel e agora se torna professor de um determinado curso. Havendo mudança no status
profissional da mesma forma que se muda a especificidade da ação.
Por outro lado, foi constatado que são escassas as ações institucionalizadas, que visam
uma formação docente regulada para o exercício da docência no ensino profissional, de forma
igual ao que já foi sido instituído para a atuação na educação básica. Por isso, a necessidade
de uma formação adequada para o exercício da docência no ensino profissional, que garanta o
acesso à base teórica de forma a sustentar a prática, faz-se tão necessária. Outro elemento que
abre espaço para futuras pesquisas, pois uma proposta que vise essa formação adequada
merece ser investigada.
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RESUMO: A partir da análise do ensino de sociologia no ensino médio, o presente projeto
propôs-se a investigar e refletir sobre a contribuição que a disciplina oferta para uma
formação crítica dos estudantes no nível médio. Esta análise debruçou-se diante de uma gama
de fatos que envolvem a escola de nível médio, tendo como base a Lei 11.684/08,
compreendendo assim todas as implicações e pressões que o atual contexto histórico-social
exerce sobre as possibilidades e os limites da sociologia no ensino médio. A pesquisa foi
desenvolvida com estudo bibliográfico e aplicação de questionários em duas escolas de dois
municípios alagoanos.
Palavras–chave: Educação; Ensino de Sociologia, Formação Humana

REFLECTIONS ON SOCIOLOGY IN THE CRITICAL TRAINING OF
HIGH SCHOOL STUDANTS: LIMITS AND POSSIBILITIES
ABSTRACT: From the sociology of education in high school analysis, this project aimed to
investigate and reflect on the contribution that discipline to offer a critical training of students
at the secondary level. This analysis leaned on a range of events involving the middle school,
based on the Law 11,684 / 08, and comprising all the implications and pressures that the
current historical and social context has on the possibilities and limits of sociology in high
school. The research was conducted with bibliographical study and questionnaires in two
schools in two municipalities Alagoas.
KEYWORDS: Education; Sociology of Education; Human formation.
INTRODUÇÃO
A educação e os seus processos correlatos estão relacionados ao contexto históricosocial. Não é possível dissociar a educação em seus sentidos e em suas estruturações
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pedagógicas, curriculares e normativas, dos processos sociais em seu conjunto e dos
processos produtivos. Dessa forma, com base nos estudos de Gaudêncio Frigotto (2010a;
2010b) podemos entender a educação como um campo de disputa hegemônica e, nesse
sentido extremamente ligada aos grandes debates políticos e ideológicos.
A trajetória do ensino médio e profissional no Brasil, certamente, constitui uma
estrutura dual. Segundo Acácia Kuenzer (2009, p.26) a (des)articulação entre as redes de
ensino médio e profissional "responde a demandas de inclusão/exclusão" e devem ser
investigadas como "duas faces indissociáveis da mesma proposta".
A relação da sociologia com o ensino médio foi por vezes submetida a insulamentos,
esquecimento e invisibilidade (SARANDY, 2012), sendo um notável exemplo de como a
educação é objetivo de disputas políticas e ideológicas. Nesse sentido, é possível compreender
as indas e vindas da sociologia e sua ausência no currículo do ensino médio em largos
períodos. Com a lei 11684/2008, que institui a obrigatoriedade da sociologia no ensino médio,
muito tem sido pesquisado e produzido. Reflexões sobre "o que ensinar" e "como ensinar"
ainda são objeto de muitos debates e pesquisa. Desse modo, nos propusemos a investigar e
refletir sobre a inserção da sociologia no ensino médio em suas possibilidades e limites para
uma formação mais crítica dos estudantes.
O trabalho teve como objetivo geral refletir sobre os impactos da sociologia na
formação dos estudantes de ensino médio. Junto ao objetivo geral três objetivos específicos,
são eles: a) compreender os dilemas e problemas enfrentados pela sociologia após a lei
11684/2008; b) problematizar a respeito das barreiras sociais e culturais para formação de
estudantes de senso crítico e atuantes na sociedade; c) apreender como a sociologia tem sido
compreendida pelos diferentes sujeitos que fazem a escola (estudantes, professores e
pedagogos/direção).

MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa, após o levantamento e estudo bibliográfico, foram
aplicados questionários junto aos sujeitos que fazem o ambiente escolar (direção, pedagogia,
professores da área e estudantes), sendo este o principal instrumento de coletas de dados. Em
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acordo com os interesses e necessidades da pesquisa, optou-se pela realização de entrevistas
estruturadas a serem aplicadas a estudantes, professores da área e integrantes da direção
pedagógica/ou direção da escola. As entrevistas estruturadas foram aplicadas a duas escolas
da rede estadual pública do ensino médio localizadas nos municípios de Junqueiro-AL e São
Sebastião-AL, sendo que foram aplicados questionários a 20 discentes por escola, 1
pedagogo/direção por escola e 2 professores também por escola.
Os questionários aplicados possuem suas particularidades, mas uma questão em
comum: "Você considera importante o ensino de sociologia para a formação de estudantes
de ensino médio? Por quê?". Para os estudantes agregam-se a esta pergunta outras duas: "O
que você gosta e o que não gosta da sociologia? (dê quantos exemplos quiser); "Você
acredita que a sociologia pode trazer algum benefício para sua vida? Se sim, qual? Se não,
por quê?". Os professores, por sua vez, teriam três questões particulares: "Como você avalia
o interesse dos alunos pela sociologia?; "Além de sociologia, você leciona outra disciplina?
Quais?"; "Para você, qual a maior dificuldade no ensino de sociologia?". No caso dos
profissionais da pedagogia ou da direção escolar tem-se apenas a questão comum a todos.
Para análise dos dados coletados, buscou-se a articulação teórica a partir da base
conceitual desenvolvida na primeira parte de levantamento bibliográfico e estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o apoio dos estudos de Gaudêncio Frigotto (2010; 2010a), a educação pode ser
compreendida como “um campo de disputa hegemônica” e, nesse sentido, amplamente ligada
aos grandes debates políticos e ideológicos na sociedade. Segundo o autor:
Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes
grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e
ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação
de forma controlada para responder às demandas do capital.” (FRIGOTTO, 2010a, p.
28).

Todavia, o autor de A produtividade da escola improdutiva, compreende que, por ser
um campo de disputa hegemônica, ela também “pode articular-se com outros interesses
antagônicos ao capital” (FRIGOTTO, 2010, p. 35). Dessa maneira, não reduzimos a educação
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como um mero “aparelho ideológico” ou simples reprodutora das hierarquias político-sociais
ou mesmo integralmente subordinada aos interesses do capital. Como lugar de disputas que
ocorrem também fora dela, a escola e a educação compreendem um espaço que abriga não só
contradições, mas que também pode desenvolver-se resistências as tendências em curso
Estando a par da trajetória do ensino médio e profissional aqui no Brasil, veremos a
formação de uma “estrutura dual” em nosso sistema educacional que ainda conserva suas
marcas. Acácia Kuenzer (2009) nos informa que as camadas populares tiveram primeiro,
exclusivamente, o ensino profissional como horizonte. As demandas do desenvolvimento
industrial criaram a necessidade de ampliar e treinar uma força de trabalho. Esse tipo de
escola, segundo Kuenzer, obedecia a uma finalidade moral de disciplinamento para o
trabalho. Com as mudanças econômicas e políticas no país, a partir das novas necessidades
impostas pela divisão social e técnica do trabalho, conheceremos no Brasil uma expansão do
ensino médio (propedêutico).
No entanto, essas duas redes de ensino sempre estiveram de alguma forma
(des)articuladas, uma vez que a dualidade estrutural sempre responde a demandas de
inclusão/exclusão (KUNZER, 2009, p. 26). Historicamente, a educação e o ensino voltados
para o desempenho de funções intelectuais e diretivas na sociedade permaneceram restritos a
uma pequena camada social, enquanto aquele instrumental e laborativo era destinado para a
grande massa de trabalhadores.
Kunzer (2009) faz ainda paralelos entre a formação do trabalhador e os processos
educativos com os diferentes modelos de gestão e organização do trabalho que surgem ao
longo da história. O modelo taylorista-fordista de organização do trabalho e da produção,
hegemônico nas primeiras décadas do século XX, firmava como desnecessário o acesso ao
conhecimento científico pelo trabalhador, concentrando-se nos “modos de fazer” e no
disciplinamento, descartando uma formação que “propiciasse o domínio intelectual das
práticas sociais e produtivas e a construção de sua autonomia” (KUENZER, 2009, p. 31).
Por sua vez, a emergência de formação de organização mais “flexíveis”, onde o
modelo japonês toyotista é uma das principais referências, imprimiu uma lógica diferente na
gestão e organização do trabalho que exigia também novas qualificações e atitudes. Sob a
influência desses novos modelos de gestão do trabalho, de acordo com Kuenzer, o capital
passou a requer um trabalhador “com capacidades intelectuais que lhe permitam adaptar-se à
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produção flexível”. Este novo contexto permite pôr em debate a necessidade de uma formação
educacional mais abrangente e crítica. Para Kuenzer (2009, p. 42) o ensino médio deve
[...] promover mediações significativas entre os jovens e o conhecimento
científico, articulando saberes tácitos, experiências e atitudes. Essa mudança é
imperativo de sobrevivência em um mundo imerso em profunda crise econômica,
política e ideológica, onde a falta de utopia tem levado os jovens ao individualismo, ao
hedonismo e à violência, em face da perda de significado da vida individual e coletiva.

Esse novo contexto, porém, nos traz grandes contradições apontadas por Sueli
Mendonça (2009). O incremento de novas tecnologias nos processos de trabalho, que está na
base dos modelos “flexíveis” de organização do trabalho, tem como consequência direta a
diminuição do contingente de trabalhadores nas fábricas e em funções de trabalho mais
complexo. Assim, a autora de O novo jovem na velha escola, desenvolve uma análise da crise
institucional da escola, a partir da perda de sentido da escolarização. Estaríamos diante de um
“desencontro entre a finalidade da escola e a realidade do mundo do trabalho”. Frente à isto, o
aluno M.S.S, quando perguntado sobre “Você considera importante o ensino de sociologia
para estudantes de ensino médio? Por quê?”, respondeu: "não acho importante, porque não sei
bem para que vai me servir no futuro".

Quando o aluno toma a palavra, ele articula sua memória para emitir e construir seu
dizer. Notamos que a afirmação do discente se direciona para uma negação ("não acho
importante") e desse modo é deslocado para o sentimento de ódio, pois aquilo que não é
importante e nem digno de apreço ou até mesmo de estima é também odiado.
Atento a isso, é preciso dizer que

vimos apenas uma face da questão e agora

passaremos a analisar a outra. Todo discurso deixa vestígios de seu outro, e é nesta direção
que tomamos outra fala. Dessa forma, vale enfatizar ainda que tal discurso está intimamente
articulado (em seu movimento contraditório) às mesmas condições de produção.
Se, por um lado, existem alunos que dizem “odiar” a sociologia, por outro, existem, no
sentido oposto. Podemos observar isso na resposta da aluna V.S.S. quando perguntada sobre
“Você considera importante o ensino de sociologia para estudantes de ensino médio? Por
quê?”, respondeu: “Sim, pois gosto de entender a sociedade, a cultura, o ser humano da
antiguidade e as diversidades culturais”.
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É interessante observar duas faces contraditórias do mesmo fenômeno: uma que não
considera importante e a outra que considera importante. Desse modo, os sentidos de
importância e/ou insignificância revelam faces de contradições sociais. De um lado,
naturalização da ordem social, na qual a ênfase se produz na rejeição de tudo que questione a
realidade, e isso pode gerar conformismo com o status quo. De outro, a desconstrução do
social que permite “entender” e “ver” o que não se via devido à naturalização da ordem social
existente, e isso pode conduzir a uma forma de resistência à realidade opressora.
Destaca a autora que, em períodos anteriores, falar de educação era afirmar uma
perspectiva de futuro para as novas gerações de crianças e jovens. Era na escola que se
depositavam todas as esperanças redentoras de uma sociedade mais igualitária e livre. Hoje,
não mais. Para Mendonça (2009), a educação é para muitos um produto comprado em escolas
de grifes do tipo “quanto mais cara melhor”, ou, para os mais pobres, um serviço oferecido
pelo Estado para garantir um “bom emprego”. Para ela, essas duas concepções de educação
foge de seu significado transformador.
Há uma série de lacunas e contradições no que diz respeito à compreensão de alguns
fatores por parte dos alunos, dentre eles o fato da relação entre os conteúdos ministrados em
sala na disciplina de sociologia e suas vidas cotidianas. Isso se dão, dentre outros fatores, em
vista de um ensino por vezes defasado na escola média, visto o recente ingresso da disciplina
como obrigatória no ensino médio e seus desafios contextuais (SCHRIJNEMAEKERS,
2009), assim como a não formação adequada por parte dos professores da área ou por ser
lecionada por professores de outras áreas.
Em uma análise mais geral, o que se pode observar é que os sentidos dado à sociologia
enquanto matéria ensinada são construídos e permeados de discursos que consideram
(in)conveniente falar de política, sociedade, poder. Isso tudo é tido como algo "não
importante", o que leva a não surtir interesse pelo estudo da sociologia.
O professor J.N.S, quando perguntado sobre “Como você avalia o interesse dos alunos
pela sociologia?”, respondeu: “Falta ainda o interesse, porque também os que lecionam ou
lecionaram não são da área e por isso não dominam, enfim, falta estímulo”.

A afirmação remete a crônicos problemas estruturais da educação brasileira, onde a
desvalorização do trabalho docente se manifesta também na forma de uma inserção
precarizada no trabalho escolar. A falta de uma formação adequada na área de atuação tem
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impacto direto na sua prática educativa, com o docente sendo “um repetidor de conteúdos” e
com riscos de serem desenvolvidos de forma descontextualizadas. A possibilidade de um
desenvolvimento mais crítico dos conteúdos de sociologia é também prejudicada quando as
grades curriculares são assimiladas como uma produção “técnica”, em que o conhecimento
apresentado é posto como “neutro” e/ou distanciado das questões cotidianas dos estudantes. A
ausência de formação na área tende a agravar este problema.
A pedagoga C.S.A, quando perguntada sobre “Você considera importante o ensino de
sociologia para estudantes de ensino médio? Por quê?” respondeu: “ Sim, por entender que
essa disciplina possibilita aos alunos compreender melhor os fatos mais importantes histórico
e socialmente falando e, a partir dessa compreensão realizar inferências sobre o assunto
tratado, construir conceitos e ter subsídios para atuar melhor dentro da sociedade da qual faz
parte.
É interessante observar que à medida que surge a possibilidade de ver o papel que a
sociologia pode exercer dentro do ensino médio de maneira diferente, percebemos que
existem motivos propulsores para isso, sinalizados pela clara necessidade de compreender o
mundo e a sociedade efetivamente. Cabe a sociologia desvelar o que é a sociedade junto com
os estudantes do ensino médio (“construir conceitos, compreender os fatos, ter subsídios”),
isso pode explicar o porquê de sua importância na grade curricular do ensino médio.
Entretanto, isso é uma tarefa árdua que chega a ser complexa, pois ainda existem os dilemas
que chegam a impedir o papel crítico da sociologia.
Para Helson Sobrinho (2007) o retorno do ensino de sociologia na educação brasileira nos
exige (re)pensar o que faz o sociólogo e que contribuição pode dar o professor de sociologia à
educação e, sobretudo, à sociedade brasileira. Isso tem muitas implicações; e chega a ser
perturbador, pois significa despertar o que está latente: “o amor e o ódio” à sociologia
enquanto domínio do conhecimento intimamente articulado às transformações históricosociais.

CONCLUSÕES
As mudanças estruturais na contemporaneidade, as disputas hegemônicas na
sociedade, trazem um cenário de conflitos, incertezas e fragmentações que trazem limites
sociais, políticos e institucionais ao ambiente escolar.
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Levando em consideração que o discurso dos discentes é uma forma de expressão
(SOBRINHO, 2007), entendemos que a sociologia no ensino médio, ainda com seus limites, é
fundamental para formação destes, pois a mesma pode contribuir para desnaturalizar o
conjunto das relações sociais, tal como aspectos de uma realidade escolar múltipla e
contraditória.
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RESUMO: O artigo aborda as relações entre percepção e satisfação, a partir de dados obtidos
por meio de questionários estruturados, aplicados com uma amostra dos turistas que faziam
check out em uma pousada e um resort de Maragogi-AL. Observam-se conexões entre a
percepção e o nível de satisfação desses turistas com os serviços e os meios de hospedagem
pesquisados, verificando-se que nem sempre o que foi planejado para ser um grande
diferencial e gerar satisfação foi percebido dessa forma pelo hóspede. A discussão apontou
para a necessidade de contínua vigilância por parte dos meios de hospedagem em relação à
qualidade na prestação de seus serviços e atendimento.
Palavras–chave: hotelaria, psicologia, serviços

RELATIONS BETWEEN PERCEPTION AND SATISFACTION: A
STUDY IN HOTELS OF MARAGOGI-AL
ABSTRACT: The article discusses the relationship between perception and satisfaction,
based on data obtained through structured questionnaires, applied with a sample of tourists
who were checking out in a hostel and a resort of Maragogi-AL. There are connections
between the perception and the level of satisfaction of these tourists with services and lodging
facilities surveyed, verifying that not always what was planned to be a great differential and
generate satisfaction was perceived as such by the guest.
Keywords: hospitality, psychology, services
INTRODUÇÃO
O mundo contemporâneo é marcado pelos efeitos irreversíveis da globalização. E, nesse
sentido, como afirma Bauman (1999, p. 86), “Para abrir caminho na mata densa, escura,
espalhada e ‘desregulamentada’ da competitividade global e chegar à ribalta da atenção
pública, os bens, serviços e sinais devem despertar desejo e, para isso, devem seduzir os
possíveis consumidores e afastar seus competidores”.
Acontece que isso não é tão simples, muito menos numa época em que tudo parece ser
líquido, fluido (BAUMAN, 2000) e se transforma rapidamente, exigindo das organizações e
seus colaboradores constantes atualizações. Fluidos também são os sujeitos, constituídos hoje
como consumidores ávidos, sedentos pelas novidades do mercado do descartável em que os
produtos ficam “velhos” e clamam por algo inovador no momento em que são lançados.
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Entre aqueles que trabalham com o turismo essas consequências da modernidade líquida
e da globalização ganham contornos mais complexos, posto que prestar serviços turísticos de
qualidade, garantindo a permanência das empresas da área no mercado, envolve a satisfação
direta de pessoas que são caracterizadas como sujeitos de consumo, que têm desejos fluidos.
Na Psicologia, vários estudiosos abordam a satisfação, relacionando-a à concretização
de motivos, os quais encaminhariam os impulsos internos do sujeito a um grau de prazer, que
estabeleceria a sensação de satisfação. Em estudo que analisou a satisfação dos turistas com a
cidade de Corumbá- MS, Congro (2015, p. 38-40) lembra que, quando se pensa nas
necessidades dos visitantes de um destino turístico, deve-se observar que os produtos e
serviços do setor turístico devem corresponder a demandas cada vez mais exigentes. Para que
isso se concretize, as empresas devem buscar conhecer de maneira aprofundada o perfil de
seus consumidores, seus desejos e aspirações, a fim de que os produtos e serviços possam se
adaptar ao que estes esperam e, mais do que isso, devem, na perspectiva deste trabalho,
surpreendê-los.
Considerando isso, observam-se vários trabalhos que, na área do turismo e da
hospedagem, procuram traçar o perfil do turista e conhecer o índice de satisfação deste com
vários destinos turísticos e, em alguns casos, especificamente com um hotel, pousada e/ou
rede hoteleira (IBGE, 2015; CONGRO, 2015; CHAGAS; MARQUES JÚNIOR; BRANDÃO,
2012, entre outros). Mas poucos são os estudos que abordam a percepção como conceito
psicológico e sua influência na satisfação do cliente com o meio de hospedagem.
A satisfação é uma das principais ferramentas para se atingir “melhores resultados” e
“vantagem competitiva”. Seguindo esse raciocínio, Lovelock e Wright (2003) confirmam o
papel crítico assumido pela satisfação de clientes em ambientes altamente competitivos.
Nesses ambientes, há uma enorme diferença entre a fidelidade de clientes meramente
satisfeitos e a de clientes completamente satisfeitos – ou encantados. (NAOUM, 2011). Desse
modo, pode-se considerar a qualidade como um diferencial competitivo na satisfação, gerando
a fidelização dos clientes.
A percepção, saliente-se, é uma das funções mentais superiores sendo entendida como a
interpretação que o sujeito faz daquilo que capta do ambiente por meio dos órgãos dos
sentidos (REGATO, 2014; SILVA; FERNANDES; DANDARO, 2013). Sabendo-se disso,
entende-se ser fundamental analisar não apenas aquilo que o turista conscientemente afirma
ser importante para sua satisfação, mas também como esse turista percebe os elementos
motivadores. Sendo assim, esta pesquisa questionou-se sobre quais as relações entre
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percepção e satisfação e qual a influência de um fator psicológico sobre o outro. Tomou-se
como hipótese a ideia de que a percepção interfere diretamente na satisfação e vice-versa,
podendo ser usada para explicar o porquê de, por exemplo, melhorias substanciais realizadas
na estrutura hoteleira não serem reconhecidas como importantes na satisfação e/ou motivação
do hóspede com o lugar. Por isso, tomou-se como objetivo geral estudar as relações entre
percepção e satisfação, apontando impactos desses elementos na satisfação e percepção do
turista com o lugar visitado. Buscou-se, mais especificamente, descrever, com o suporte da
Psicologia, os conceitos de percepção e satisfação; mostrar a partir dos dados coletados as
relações entre percepção e satisfação e avaliar a influência dessas relações na satisfação do
turista com o meio de hospedagem.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa, descritiva e quali-quantitativa (SANTOS FILHO, 2001), foi realizada com
uma amostra não probabilística de pessoas que estiveram hospedados em dois meios de
hospedagem da cidade de Maragogi-AL. Para a escolha dos locais onde a pesquisa foi
realizada, utilizou-se como critérios:
a) a nota de avaliação que os meios de hospedagem tinham em um portal de pesquisa na
internet: o booking. A escolha desse portal se deveu a constatação empírica de que muitos
meios de hospedagem da cidade expõem, em suas recepções, cartazes com a avaliação obtida
no booking, usando isso como uma forma de publicidade.
b) foram selecionados uma pousada e um resort que tinham a maior nota na última
quinzena do mês de outubro de 2015. A opção por estudar os que tinham as melhores notas é
por considerar que eles já estão num patamar de excelência, mas ainda apresentam falhas.
Interessa saber exatamente no que os melhores falham. A partir dessas respostas todos podem
melhorar.
Feito esse levantamento, chegou-se aos nomes da Pousada Olho d’Água e do Salinas do
Maragogi All Inclusive Resort. Na sequência, elaborou-se e testou-se o questionário aplicado,
usando-se perguntas estruturadas, em sua maioria de múltipla escolha e com espaço, em
alguns casos, para opinião livre. A opção de entrevistar no momento do check out trouxe
dificuldades para o aceite. Ao final, foram feitas entrevistas com 33 pessoas na Pousada Olho
d’Água o que representou 39,2% do total possível de check outs na Pousada; e 45 entrevistas
no Salinas, 21,4% do total de check outs possíveis no período.
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Após a fase de aplicação dos questionários, foi feita a separação por local e dias da
pesquisa, cada pergunta foi analisada a partir da teoria psicológica e dos serviços em hotelaria
e as respostas das questões fechadas receberam um tratamento estatístico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentando os locais pesquisados, pode-se afirmar que a Pousada Olho d’Água está
localizada à beira-mar de Maragogi, tem 29 apartamentos, todos com ar-condicionado split,
camas box, frigobar, TV com canais SKY, uma piscina e a diária inclui o café da manhã. Já o
Salinas do Maragogi All Inclusive Resort também está localizado à beira mar, em uma área de
mais 66.000 m2, sendo cortado pelo Rio Maragogi. O empreendimento conta com quadras de
tênis, campos de vôlei e futebol, salões de jogos, um complexo aquático e um centro náutico e
de mergulho completos. Tem 236 aptos, 3 bares e 2 restaurantes que disponibilizam alimentos
e bebidas para os hóspedes 24h por dia, 7 dias por semana.
Os hóspedes entrevistados nesses dois lugares apresentaram um perfil semelhante
formado por turistas da região sudeste do Brasil, que tinham entre 30 a 39 anos, vieram ao
meio de hospedagem com a família, em férias, e ficaram hospedados entre 3 e 7 dias.
Com a finalidade de conhecer a motivação do hóspede para vir ao lugar, as expectativas
geradas e a satisfação ou/não com o lugar, entre os questionamentos realizados, observou-se
que os hóspedes da Olho dÁgua a escolheram, essencialmente, a partir de avaliações
publicadas no booking (33%); indicações de amigos e/ou parentes (28%); e belezas naturais
de Maragogi (26%). Os hóspedes do Salinas também apontaram as mesmas opções, apenas
com percentuais distintos: belezas naturais de Maragogi (37%), avaliação do booking (34%) e
indicação de amigos e/ou parentes (20%). Nessas respostas já se vê uma conexão entre a
percepção de outros (aqueles que escreveram no booking e visitaram antes o lugar) e a
motivação dos entrevistados para vir à Pousada ou ao Resort.
Na sequência, procurou-se verificar se essas expectativas foram satisfeitas. Na Pousada
Olho d’Água as expectativas dos hóspedes foram, em sua maioria, superadas (69%); 15% dos
entrevistados declararam que as expectativas foram totalmente superadas e para 16% foram
parcialmente superadas. Questionados sobre o que teria levado a superação das expectativas,
os respondentes declararam como principais razões: o atendimento dos funcionários com
37%, seguido da ambientação do hotel e a alimentação servida com 20%, confirmando o
papel importante dos colaboradores para a área de serviços e, em especial, para a hotelaria.
Oliveira e Spena (2012, p. 102) lembram que os recursos humanos são o “cartão de visitas de
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um estabelecimento hoteleiro, os colaboradores representam a imagem do meio de
hospedagem, além de ser o principal contato com o hóspede”.
Os entrevistados hospedados no Salinas do Maragogi, por sua vez, afirmaram, em sua
maioria, ter suas expectativas totalmente superadas (46%), mas para 54% algo impediu essa
total realização de expectativas. Para 27%, as expectativas foram apenas superadas, 18%
declararam uma parcial superação e 9% afirmaram que as expectativas foram parcialmente
frustradas.
Para Flores (2002), nos dias atuais, os clientes dos meios de hospedagem estão cada vez
mais atentos à qualidade dos serviços prestados, ao custo-benefício e ao atendimento dos
colaboradores, exigindo que esses meios estejam sempre preparados para atender a essa
demanda.
Quantos aos motivos que levaram a total superação das expectativas dos hóspedes do
Salinas do Maragogi, o maior índice apontado foi para a satisfação com a alimentação servida
(41%), o atendimento dos funcionários com 31% e a ambientação do hotel com 14%. Em
relação à alimentação, pode-se perceber uma satisfação com o sistema all inclusive e a
qualidade dos produtos servidos. Seguindo o mesmo raciocínio dos dados obtidos na Pousada,
temos que as relações com os colaboradores também são um fator de extremo peso para os
entrevistados do Salinas, confirmando a importância de se ter um atendimento de qualidade.
No caso dos entrevistados que tiveram suas expectativas superadas, temos os mesmos
itens apontados como principais motivações para a total superação, mas com índices menores:
o atendimento dos funcionários, com 30%, a alimentação servida, com 22%, e a ambientação
do hotel (17%). Destaca-se agora também a cidade de Maragogi, com 13%, o conforto do
quarto e a área de lazer, com 9%. Quando relacionamos os dados, podemos considerar que os
totalmente satisfeitos em suas expectativas encontraram motivos para isso em itens fornecidos
pelo hotel (alimentação, ambientação e atendimento). Já aqueles que declaram apenas a
superação de expectativas, incluem um item externo ao hotel, no caso, a cidade de Maragogi.
Recordemos que exatamente os hóspedes do Salinas tinham como predominante motivo de
escolha do hotel as belezas naturais de Maragogi (37%). Relacionando-se motivos, percepção
e satisfação, podemos considerar que aí está uma razão para que as expectativas não tenham
sido totalmente superadas.
Mas os motivos são gerados por necessidades diversas e subjetivas. Segundo Regato
(2014, p. 96), a motivação é um processo psicológico responsável pela formação e
manutenção da conduta humana e esta é absolutamente singular. Quando dirigimos nosso
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olhar para os respondentes que estavam no Salinas e declararam que as expectativas foram
apenas parcialmente superadas ou, pior, as expectativas foram parcialmente frustradas, os
mesmos motivos predominantes na total superação de muitos se transformaram em motivos
de insatisfação/frustração em outros.
Verificamos que elementos de responsabilidade do hotel foram apontados por esses
hóspedes como motivos para que as expectativas fossem apenas parcialmente superadas: a
alimentação servida, com 46%, a ambientação do hotel (23%) e as áreas de lazer (15%),
seguidos do conforto do quarto e o atendimento dos funcionários (9%). Elementos internos do
hotel também geraram motivos para que as expectativas fossem parcialmente frustradas. 29%
dos entrevistados que se sentiram parcialmente frustrados declararam que isso foi motivado
pelos mesmos motivos que para outros foi razão para satisfação. Analisando-se as respostas
dos espaços em aberto do questionário e relacionando-as a esses dados, encontramos pessoas
que tiveram problemas durante a hospedagem com a chave, com a limpeza do bar da praia,
com o ar condicionado ou com uma resposta mais ríspida recebida de um colaborador.
Elementos como esses só reforçam a necessidade de os meios de hospedagem estarem sempre
se reinventando e revendo suas práticas e serviços, visando a satisfação plena de seus clientes
e colaboradores. Afinal, “a qualidade se relaciona com qualquer coisa que possa ser
melhorada, não apenas no contexto dos produtos e serviços, mas também na maneira como as
pessoas trabalham, como os procedimentos e os equipamentos são utilizados” (OLIVEIRA;
SPENA, 2012, p. 104).
Como afirma Regato (2014, p.97), as pessoas são diferentes em termos motivacionais.
O que as move são motivos pessoais e, por isso, diferentes. Só podemos entendê-las se
conhecermos suas necessidades, que as levam a agir de modo compatível com sua percepção
acerca das situações. Procuramos captar isso, identificando como as pessoas classificariam os
dias hospedados no local de pesquisa.
Os entrevistados da Olho d’Água, quando expostos a sete formas distintas, entre as
quais eles podiam escolher até duas para definir os dias vivenciados na Pousada, dividiram-se
entre duas opções, essencialmente: relaxantes (49%) e satisfatórios (36%). Os 15% restantes
trataram como dias inesquecíveis (8%), surpreendentes (3%) e para 2% como normais e
estressantes (2%).
Analisando os adjetivos usados pelos hóspedes da Pousada Olho d’Água para
classificar os dias que lá ficaram e relacionando ao nível de superação de expectativas
apontados, vemos que a superação de expectativas esteve relacionada ao relaxamento,
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levando a opção de dias relaxantes aparecer em destaque (49%) e ser registrado por alguns
entrevistados, por exemplo, quando estes disseram que: “O ambiente da pousada é bem
tranquilo e os funcionários são atenciosos”.
Mas o que se busca é a excelência, “palavra muito usada atualmente e [que] pode ser
entendida como o ‘algo a mais’, aquilo que faz a diferença. Do ponto de vista de produtos e
serviços, é mais que atender às necessidades, é superar as expectativas do cliente”
(OLIVEIRA; SPENA, 2012, p. 106). Considerando isso, vê-se que ter 36% com uma
percepção de dias classificados como satisfatórios, os quais somados a 2% de dias normais e
2% de dias estressantes, configura um percentual de 40% de escolha por uma percepção não
desejada pelo meio de hospedagem e algo a ser analisado e trabalhado, buscando-se a
melhoria do que foi apontado como falho.
Os entrevistados do Salinas do Maragogi se mostraram ainda mais divididos entre as
diversas alternativas: inesquecíveis (29%), surpreendentes (27%), satisfatórios (19%) e
relaxantes (18%). Mas temos aí expressões mais desejadas em termos de excelência; a maior
parte dos termos escolhidos (56%) resulta da junção de dias inesquecíveis e surpreendentes.
Justificando a escolha por essas opções, alguns hóspedes declararam os motivos que
os levaram a definir os dias dessa forma. Dois hóspedes que marcaram dias inesquecíveis e
surpreendentes afirmaram: “As belezas de Maragogi e as belezas e o atendimento no Resort”
e “Serviços, gentileza, belezas naturais e estrutura”. Outro respondente, que definiu os dias
como inesquecíveis e relaxantes, justificou a escolha citando: “Os principais são pelo
momento que vivenciamos aqui, o atendimento, o lazer e o tratamento dos funcionários
colaboraram para que fosse ótimo o passeio”. Destacamos ainda uma entrevista que definiu
os dias como relaxantes, apenas, e afirmou: “Foi muito bom, relaxante, porém achei um
pouco calmo demais. A cidade em si não oferece muito o que fazer”.
As respostas acima comprovam os dados objetivos, relacionando a satisfação com a
qualidade do atendimento e dos serviços prestados, mas também às belezas naturais do lugar,
ressaltando o que se visualiza numa rápida visita à cidade: não há uma estrutura turística
completa que ofereça atrações variadas. Sem as belezas naturais a explorar, nada haveria por
fazer. Isso, ao mesmo tempo em que é um alerta para que se cuide dessas belezas, indica um
potencial ainda inexplorado para o turismo na região.
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CONCLUSÕES
Empreendimentos hoteleiros lidam com pessoas diariamente, vendendo a estas
realizações de desejos, tais como uma lua de mel perfeita, férias de sonho, um ambiente
adequado para um evento qualquer, um lugar para descanso, etc. O sucesso dessa empresa
hoteleira, em um mercado cada vez mais competitivo, depende essencialmente da satisfação
dos clientes com aquilo que foi ofertado, comprado e gerou expectativas.
Mas, como vimos, se as pessoas desejam algo diferente, ao mesmo tempo, a satisfação
desse algo também será obtida de formas distintas e nem tudo que tem o intuito de satisfazer o
cliente é percebido por este como tal, nem da mesma forma por diferentes clientes. Daí por
que é tão importante que o setor de serviços e, em especial, os meios de hospedagem, nosso
objeto de interesse, mantenham-se afinados com a percepção de seus hóspedes, trabalhando
adequadamente com a tríade: motivação, percepção e satisfação.
Verificando nossas hipóteses ao início dessa pesquisa, podemos agora concluir que:
a) motivação, percepção e satisfação se inter-relacionam constantemente;
b) diante de um mesmo serviço, percepções singulares e distintas surgem;
c) as percepções, por serem singulares, geram satisfação e insatisfação (frustração de
necessidades/motivos);
d) a percepção de algo não agradável, interfere na criação de novos motivos
(possibilidade de retorno);
Considerando isso, é fundamental manter o empreendimento dentro dos padrões
esperados, avaliando-se constantemente em relação aos serviços prestados e as expectativas
criadas, pois, muitas vezes, como vimos nos dados aqui apresentados, a frustração do hóspede
é decorrente não apenas do que o hotel oferece, mas também do que esse hóspede criou de
expectativas em relação ao lugar como um todo.
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RESUMO:
A pesquisa apresentada neste artigo parte do pressuposto de que as mudanças sociais
têm influenciado fortemente o processo educativo e, o educador, tem sido requisitado como
principal agente a promover uma aprendizagem significativa diante do contexto de uma
sociedade flúida, culturalmente diversa e envolta numa realidade de exigências crescentes de
conhecimento e domínio de habilidades. Portanto, objetiva-se refletir sobre as demandas ao
docente na atualidade, sua formação inicial e continuada e o processo de ensino e de
aprendizagem com ênfase no papel nas relações interpessoais para o êxito dessa atividade. Foi
utilizado o formato de uma pesquisa de revisão bibliográfica com análise crítica de textos que
abordam o tema e serviram de base para a discussão sobre como as relações interpessoais são
abordadas na formação inicial e continuada de docentes. Partindo desta perspectiva,
destacam-se algumas questões orientadoras como a formação inicial e continuada de
professores tem tratado da relação interpessoal entre docente e educando, enquanto aspecto
interveniente ao processo de ensino e de aprendizagem. Sob o aspecto metodológico, a
pesquisa foi desenvolvida de natureza descritiva possibilitando analisar, classificar e
interpretar os fatos e fenômenos que estão inseridos na problemtática do tema.
Palavras–chave: Formação profissional, prática pedagógica, relação educador/educando

INTERPERSONAL
RELATIONS
IN
TEACHER
TRAINING:
IMPLICATIONS IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING
ABSTRACT:
The research presented in this article is based on an assumption that social changes have
greatly influenced the educational process and the educator, has been ordered as the main
agent to promote meaningful learning on the context of a fluid society, culturally diverse and
wrapped in a reality growing requirements of knowledge and skills domain. Therefore, the
objective is to reflect on the demands on teachers today, their initial and continuing education
and the process of teaching and learning with emphasis on the role of interpersonal
relationships to the success of this activity. It used the format of a literature review of research
and critical analysis of texts that deal with the subject and served as a basis for discussion on
how interpersonal relationships are addressed in the initial and continuing training of teachers.
From this perspective, we highlight some guiding questions as the initial and continuing
teacher education has treated the interpersonal relationship between teacher and student, as
intervener aspect to the process of teaching and learning. Under the methodological aspect,
the research was developed descriptive enabling analyze, classify and interpret the facts and
phenomena that are inserted into the theme problemtática.
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KEYWORDS: Vocational training, teaching practice, relationship educator / student
INTRODUÇÃO
Nos discursos atuais sobre a educação é incontestável o fato de que a relidade social traz
implicações no âmbito educativo. Aponta-se o impacto dessas transformações para o cenário
pedagógico e como este é desafiado a romper com paradigmas e estruturar-se diante do novo
contexto. Nessa conjuntura, pensar a forma como professores são preparados para o exercício
profissional é um imperativo inevitável, pois muitas e diversas são as demandas presentes em
sua prática pedagógica. Também o educador, tem sido reponsabilizado como principal agente,
promotor do processo de ensino e de aprendizagem e, sobretudo, por que esse se consolidade
a partir das relações interpessoais estabelecidas.
Diante desse contexto, optou-se pela pesquisa de revisão bibliográfica com análise
crítica de textos sobre o tema. A delimitição do problema foi decorrente de fatores observados
no cotidiano da vivência escolar em instituições públicas que serviram de motivação para uma
análise teórica sobre a forma como os profissionais estão sendo formados para lidar com os
desfios na sala de aula quanto ao aspecto das relações interpessoais. Assim, definiu-se
enquanto problema de pesquisa: Como a temática das relações interpessoais é abordada nos
processos de formação docente, inicial e continuada e, qual peso é dado as relações
interpessoais nas práticas pedagógicas desses profissionais?
Portanto, refletir sobre as demandas ao docente na atualidade, sua formação inicial e
continuada e o processo de ensino e de aprendizagem com ênfase no papel nas relações
interpessoais para o êxito desse processo é imprescindível. Principalmente, questionar que
tipo de formação docente, seja ela inicial e continuada, tem sido oferecida no sistema
educacional brasileiro e em que medida essa formação responde às exigências e aos desafios
da profissão? Especificamente, nesse processo de desenvolvimento profissional, é dado lugar
às relações interpessoais? Estas relações favorecem ou não o processo de ensino e de
aprendizagem? Como? Acreditamos que estas questões, que implicam na formação docente,
justificam a importância da presente pesquisa.
Delimitou-se, assim, enquanto Objetivo Geral: Analisar a importância das relações
interpessoais na prática pedagógica e como a temática é abordada nos processos de formação
docente a partir da Política de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação.
Considerou-se que o tema em discussão é pertinente, visto que o procesos de ensino e de
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aprendizagem ocorre a partir das relações que se estabelcem entre os sujeitos envolvidos e
assim, a formação docente, seja ela inicial ou continuada, deve contemplar tal relevância.
APORTE TEÓRICO
Novos cenários para a formação docente: contextualização e reflexões
O novo cenário Educacional pautado nas mudanças sociais, tecnológicas, em novos
conhecimentos e diferentes abordagens metodológicas sugere que, enquanto contexto
educativo cabe à instituição trabalhar a formação integral do indivíduo, para novas relações
com o saber, para o convívio com a diversidade, desenvolvendo competências e habilidades
para o trabalho, para a cidadania respeitando as diferenças e a realidade das instituições
educativas. Tarefa nem sempre, pois técnicas e cursos não garantem um bom professor.
Para tanto, a formação docente, inicial e/ou continuada, também precisa estar pautada
nesses propósitos tendo em vista às exigências atuais para a prática docente como nos
apontam os documentos que regem a Educação, a exemplo da garantida de Base Comum
Nacional das Diretrizes Nacionais para Formação Inicial e Continuada de profissionais do
Magistério de Educação Básica (CNE/CP 2/2012 apud DOURADO, 2015 p. 24) que defende
a educação como processo emancipatório e permanente, pelo reconhecimento da
especificidade do trabalho docente que conduz à pratica pedagógica a partir da unidade teoria
e prática e também à exigência do reconhecimento da realidade dos ambientes das instituições
educativas da educação básica.
Neste contexto, diversas questões de cunho educacional antes não reconhecidas
passaram a tomar parte das discussões na atualidade como relevantes para a prática docente, a
exemplo, da importância de relações interpessoais entre docentes e estudante, em sala de aula.
Assim, as instituições educativas e docentes foram impelidos a mudar, visto que, atuar nesse
novo modelo de Educação perpassa trabalhar não só com a inteligência, mas também, com
questões sociais, afetivas, físicas, culturais. Logo o processo de desenvolvimento profissional
é chamado a atualizar-se em prol das diversas demandas que se impõem e que não têm sido
fácil para docentes.
Sacristán (1999) já sinaliza que o debate em torno da docência se caracteriza como um
dos polos de mais referência na Educação, objeto obrigatório de investigação educativa e
parte fundamental nos processos de reforma. De certo que tal fato também já está posto por
Dourado et al (2015, p. 24) quando fala na Base Comum Nacional das Diretrizes Nacionais
para Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério e aponta a necessidade de
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se conduzir os egressos desses cursos a um desenvolvimento profissional por meio de uma
visão ampla do processo formativo que priorize, entre outros aspectos, dimensões
psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que cruzam a ação
pedagógica contribuindo para a o trabalho coletivo e interdisciplinar.
Segundo Furtado (2009, p. 92), a ideia de que para ensinar bastava saber, é algo
ultrapassado. O autor reforça que na atualidade as atribuições para os docentes presentes nos
Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que o mesmo deverá ter a tarefa básica de
mediador do processo de construção do conhecimento do aluno. Tarefa que requer que este
saiba construir seu próprio conhecimento o que inclui a habilidade de se autoperceber e
integrar potencialidades, fraquezas, desejos e valores. Diante das novas exigências legais
oriundas da ampliação da ação docente, uma formação que contemplasse a aquisição e o
aprimoramento de habilidades pessoais e sociais ganhariam peso na formação desse
professional, reitera: “Ser um bom professor pressupõe o desenvolvimento de habilidades
pessoais ausentes dos currículos dos cursos de formação docente” (FURTADO, 2009, p.93).
Assim, a formação inicial e continuada deve, segundo as Diretrizes Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério (CNE/CP 2/2015, apud
DOURADO et al, 2015, p. 22), ao repensar da formação desses profissionais e suas dinâmicas
formativas, entre outras questões, considerar uma sólida formação teórico e interdisciplinar,
unidade entre teoria e prática e trabalho coletivo e interdisciplinar.
Nesse sentido, Imbernón (2010), ao falar especificamente da formação continuada e ao
creditar a esta a possibilidade de dar um novo sentido a prática, contextualizar novas
circunstâncias e ressignificar a atuação do professor reitera também, que pode esta trazer o
diálogo entre a prática e a teoria e na própria prática articular os saberes necessários a
docência. Ainda, que todo o conhecimento específico da docência é dinâmico, polivalente e
construído e reconstruído no processo de desenvolvimento docente (INBERNÓN, 2000). Para
Sacristán (1999, 74), “A prática é, então, sinal cultural de saber fazer composto de formas de
saber como, ainda que ligado também a crenças, a motivos e a valores coletivos.
Dessa forma, e necessário conhecer o professor e sua construção enquanto profissional e
entender que esse processo de tornar-se é longo, inclui novas aprendizagens e não tem um fim
determinado (NÓVOA, 1999). Barbosa (2009) alerta que a formação continuada do
professor-educador precisa resultar em uma saber não acadêmico posto que este já está
produzido, mas também o saber da experiência.
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Pensar assim, é destituir-se de uma formação profissional, seja presencial ou
continuada, baseada numa racionalidade técnica, acrítica, unilateral e construir um processo
de formação de permanente reflexão, articulação teoria e prática, experiência e saber, critica e
contínua. Vale salientar segundo Nóvoa (1995) que: cada docente vai construir maneiras
próprias de ensinar, intercruzando o pessoal e o profissional. A formação de docentes deve
articular diversos saberes como pré-profissionais, formação e experiência, por exemplo.
Concluindo, Dourado et. al. (2015), deixa claro que diante das diferentes visões e
estudos, de todas as discussões e pesquisas que a formação docente necessita ser repensada.
Disso não se tem dúvida. Basta observar a prática docente para perceber o vazio e
distanciamento entre a teoria e prática, as dificuldades de lidar com o novo, consigo e com o
outro e as diversas consequências desses fatos para o processo de ensino e de aprendizagem.
Portanto “Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica,
sem uma adequada formação de professores” (NÓVOA, 1995 apud MILANO, 2009 p. 39)
Aproximação à tríade: Formação docente, aprendizagens e relações interpessoais:
Muitas teorias da aprendizagem ressaltam a importância do processo relacional entre
professores e estudante para o bom desempenho acadêmico e, dessa forma, basta pensar que
aspectos devemos considerar nesse debate e questionar: Como deveria ser as relações entre
docentes e estudantes em sala de aula e qual? Qual relação há entre as relações interpessoais
entre docentes e estudantes, em sala de aula, e o processo de ensino e de aprendizagem?
Sabe-se que a realidade aponta o repensar de um currículo pautado na modernidade e,
portanto, linear e descontextualizado da vida e dos interesses dos estudantes. Vivemos um
momento de questionamentos e mudanças que repercutem diretamente contexto educativo,
pois, por si só interpelam novas formas de ensinar e de aprender, pela provocação constante
que exercem a partir de suas presenças no âmbito escolar.
A diversidade cultural presente nas salas de aula mediada pelas tecnologias digitais da
informação e comunicação, a familiaridade dos educandos com os recursos tecnológicos
disponíveis pelo computador, a influência da cultura na constituição das identidades e
subjetividades e a necessidade de paradigmas novos que atentam para a construção do sujeito
coletivamente dando importância à diversidade e pluralidade desse sujeito, entre outros, são
exemplos de algumas mudanças e aspectos cuja relevância não permite que se pense o
currículo sem considerá-las.
Assim, o propósito educacional que tende a centrar-se em aspectos puramente
intelectuais, esquecendo-se, na maioria das vezes, da condição humana de quem aprende e de
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quem ensina, ou seja, dos aspectos sociais, psicológicos e biológicos fundamentais para a
construção do conhecimento tem sido desconstruído em prol de um sujeito total,
multidimensional e que se relaciona com sua realidade, como nos diz Moraes (2010, p.32),
“com toda sua inteireza, nutrido por suas emoções, intuições, desejos e afetos, congruentes
com sua história de vida”.
Portanto, o espaço educativo requer uma nova configuração onde professor e estudante
deixam o papel de transmissor e receptor de informações, respectivamente para
protagonizarem seus processos de ensinar e de aprender. Moares (2010, p.49) reitera que os
“ambientes criados em nossas salas de aula podem e devem ser trabalhados como “cenários
vivos” e onde todos os envolvido com esse espaço interagem mediados por processos
cognitivos-emocionais

e

atitudinais

que

originam

determinadas

circunstâncias

de

aprendizagem em face das interações entre si e com objetos de conhecimento.
Compreende-se que sendo o espaço de sala de aula lugar de relação requer indivíduos
preparados para relacionar-se e, nesse sentido, aprender a conviver parecer ser prioritário.
De acordo com Pilleti (2006), relação entre professores e estudantes deve ser uma
relação dinâmica, pois o ambiente educativo é contexto de diversidade, respeito às diferenças,
constituídos de seres que pensam, sentem, participam, decidem.
Já Moscovici (2011) pontua que toda relação inicia-se pela comunicação, que pode ser
verbal ou não. A forma como essa comunicação é estabelecida e a leitura que fazemos da
mesma vai determinar se as interações se darão positivamente ou não. No primeiro caso
tendemos a nos aproximar, simpatizamos, colaboramos, temos favorecido o processo de
comunicação e, consequentemente, produziremos mais e melhor. Em caso de uma leitura
negativa, a interação ocorrerá com afastamentos, dificuldades de comunicação, antipatia.
Sentimentos e atitudes que interferirão prejudicando nosso desempenho. Compreende-se
assim que ao interagirmos exerce-se influência mútua. Nossos comportamentos são respostas
constantes e contínuas ao ambiente físico e social (PILETTI, 2006, p. 80).
Parte de nossas leituras do outro são reflexos de nossas percepções que, muitas vezes,
não tem relação com a realidade e são influenciadas por nossas vivências e experiências
anteriores. Nesse sentido, faz-se necessário que o professor esteja em contato com seus
sentimentos e valores, declara Furtado (2009), pois os docnetes são pessoas que promovem e
facilitam a vida do indivíduos, portando, precisam se autoperceber como um todo e refletir
sobre suas experiências. E, caso não ocorra essa disponibilidade, muitos processos
psicológicos interferirão na sua relação com os educandos: “Não desenvolverá a autonomia
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em seus alunos o professor que, enquanto pessoa, não possuir consciência de seu nível de
autonomia que fora construído ao longo de sua história de vida” (FURTADO, 2009, p. 93).
Educar não constitui tarefa fácil, pois requer disponibilidade interior e também constitui
atitude exigida aos professores nos tempos atuais. Resta a estes o acesso a programas de
desenvolvimento profissional que favoreçam esse processo. “É urgente que se pense numa
política de real ‘formação’ do professor, integral e que permita a multiplicação de professores
em contato com eles mesmos, com os alunos e com o mundo em que vivem” (FURTADO,
2009, p. 95)
A teoria sócio-interacionista, por outro lado, fundamenta-se na origem social da
inteligência e nos processos sócio-cognitivos. Wigotsky evidencia duas formas de
funcionamento mental: os processos mentais elementares, de origem genética e dependente da
maturação biológica e também, das experiências infantis com o meio e os processos mentais
superiores que são construídos num processo histórico, por meio da interação do homem,
mediada pelos símbolos e instrumentos culturais.
Nesta perspectiva, o processo de ensino e de aprendizagem tem caráter dinâmico,
complexo, ocorrendo em situações concretas e passível de ser determinado, tanto pela escola
quanto pelo meio externo. Esse processo enfatiza um prática transformadora onde a interação
positiva entre professor e estudante é fundamental para que ocorra. É, evidenciada como
centro do processo de aprendizagem, o estudante, o professor e, primordialmente, a atuação
docente enquanto mediador do conhecimento.
Mediação para Masseto (2000) implica no comportamento do professor, na sua atitude
quando se coloca como motivador, incentivador da aprendizagem, contribuindo para que o
aprendiz chegue ao seu objetivo. Já Tébar (2011), ao apresentar características do professor
mediador a partir das concepções de Feuerstein, destaca entre outras: potencializar o
sentimento de capacidade, favorecendo a autoimagem e criando interesse em atingir novas
metas, fomenta a empatia com o grupo, considera as diferenças individuais dos alunos,
potencializa a discussão reflexiva, promove nos alunos atitudes positivas a partir de vivências
de valores que possam os tornar operativos em sua conduta e na sua realidade sociocultural.
Tébar (2011, p. 115) argumenta ainda, que o mediador é um educador que se envolve na
formação integral dos educandos, sendo-lhe solicitado atitudes de empatia e acolhimento, de
permanente interação, de vivência de valores, de críticas positivas. Reitera que é: “A interação
entre o professor e os alunos na sala de aula é a situação comunicativa mais real que existe. O
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incentivo, a tolerância e o fato de evitar a crítica destrutiva por parte do professor, são fatores
essências para que a aprendizagem ocorra”.
Não resta dúvida que, nestes termos, a interação entre professor e estudante assume
valor singular para que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra positivamente
culminando na construção do conhecimento. Para tanto mobiliza conceitos bases dos estudos
sobre relações interpessoais, a saber: empatia, aceitar e lidar com as diferenças pessoais, auto
imagem positiva, valores, motivação, tolerância, compreensão, liderança., entre outros.
A propositura exigida para a educação da atualidade, inclui pensar em práticas
formativas que viabilizem ao professor vivenciar aquilo que ele terá que ser na prática
pedagógica. Imbernón (2002) considera que a formação docente deve ocorrer a partir da
reflexão de situações reais e que aprender e colocar em prática um inovação representa algo
complexo, mas possível quando se adapta á realidade educativa da pessoa que aprende. Tal
fato, complementa o autor, facilita utilizar os conhecimentos adquiridos na prática, na sala de
aula incorporando-os nas suas ações profissionais habituais.
Evidencia-se assim, que a formação docente deve permear uma vivência prática e
considerar a concepções que os profissionais possuem sobre o processo de ensino e de
aprendizagem, sobre a importância das relações interpessoais na prática pedagógica. Gómes
(apud TÉBAR, 2011, p. 43) reitera: “a função do docente e os processos de sua formação e
desenvolvimento profissional devem ser considerados em relação com os diferentes modos de
conceber a prática educativa”.
CONCLUSÕES
A partir da análise teórica dos autores supracitados, pode-se inferir que as perspectivas a
partir das quais deve-se pensar a formação inicial e continuada parte da concepção que se tem
do que esta profissão representa e de quais serão suas funções.
Também, é certo que pensar o lugar da relações interpessoais na prática docente e seus
desdobramentos para o processos de ensino e de aprendizagem requer enfrentar desafios e,
talvez, o mais difícil seja romper com a ideia de que o papel do professor é, unicamente, a
transmissão do conhecimento, que o mais importante na aula seja o ensino e não a
aprendizagem do aluno, romper com métodos tradicionais de ensino, estimular o professor ao
aotoconhecimento.
Assim, precisa-se atentar para o fato de que a relação ensino-aprendizagem engloba
fatores diversos, que influenciam direta ou indiretamente em seu sucesso e que aprendizagem
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sugere sempre uma conquista ativa em que o próprio educando é o sujeito central na aquisição
de novos conhecimentos. Para tanto, ressalta-se segundo Fernandes (2000), que é fundamental
dar especial atenção a questões como: organização e gestão das escolas, às culturas de escola,
à diversidade cultural, às parcerias educativas e à formação e desenvolvimento profissional
dos professores, visto que esses espaços se caracterizam por interações recíprocas e
frequentes.
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RESUMO: A Educação e a base primordial na formação de todo cidadão, e deve ser tratada

como prioridade, A formação do docente se torna ponto chave para um ensino de qualidade
nas redes educacionais fortalecendo ainda mais o ensino aprendizagem. O presente estudo
apresenta resultados de uma experiência vivenciada pelos autores ao realizar estágio
supervisionado em ciências biológicas na cidade de Ariquemes Rondônia. O estudo contou
com varias etapas no qual foi constituído pelo acompanhamento de atividades desenvolvidas
ao longo do estagio. O objetivo deste artigo é relatar a importância do estágio supervisionado
na formação de professores de ciências biológicas. Concluímos que o estágio se torna como
leque de conhecimentos aliando a observação, questionamentos e as propostas e intervenções
do mesmo, desse modo os licenciados podem conhecer o cotidiano escolar se tornando capaz
e com plena autonomia em resolver os eventuais problemas que poderá ter em sala.
Palavras–chave: Relato de experiência, Formação profissional, Educadores
EXPERIENCE REPORT THE IMPORTANCE OF SUPERVISED IN SCIENCE
TEACHER EDUCATION BIOLOGICAL
ABSTRACT: Education and the primary basis of the formation of every citizen, and should
be treated as a priority, the training of teaching becomes key to a quality education in
educational networks further strengthening the teaching learning. This study presents the
results of an experience lived by the authors to perform supervised training in biological
sciences in the city of Ariquemes Rondonia. The study had several steps in which it was
constituted by the monitoring activities throughout the stage. The aim of this paper is to report
the importance of supervised training in the formation of biological sciences teachers. We
conclude that the stage becomes like range of knowledge combining observation, questions
and proposals and interventions of the same, thereby licensees may know the school routine
becoming capable and with full autonomy in solving any problems you may have in the room.
KEYWORDS: Experience report, Vocational training, Educators.
INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado curricular é um espaço de construção significativa na
aprendizagem e formação dos futuros professores, pois permite que os estagiários coloquem
em práticas tudo que aprenderam na Universidade. Estes estágios geralmente são compridos
em escolas de Ensino Fundamental e Médio, permitindo assim, a vivência do aluno estagiário
com o espaço escolar, onde possibilita uma troca de experiências e valores de grande
importância para a formação dos licenciandos.
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É, portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do currículo,
a parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade
profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, com sua família,
com sua comunidade com a instituição escolar, que representa sua inclusão
civilizatória, com a produção conjunta de significados em sala de aula, com
a democracia, com o sentido de profissionalismo que implique competência
- fazer bem o que lhe compete. (ANDRADE, 2005, p. 2)
A inclusão dos futuros educadores no contexto escolar possibilita acesso a uma parte
importante dos conhecimentos dos professores e inclui, entre outras, informações sobre os
estilos de aprendizagem dos alunos, técnicas de ensino e de competências de gestão de sala de
aula (SBEM, 2003, p.21), cominando ao Estágio Supervisionado um papel central nos cursos
de licenciatura. De acordo com os referenciais nacionais para a formação de professores
(1999) é preciso levar em conta as novas demandas da atuação do professor para pensar ou
repensar os processos de formação inicial nas Instituições formadoras. A promoção de
debates em torno da temática é fundamental para a construção de propostas que desenvolva a
autonomia profissional do futuro professor, bem como as competências necessárias para a boa
atuação docente.
Conforme Cury (2003), “educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos lágrimas.
Educar é ter esperança no futuro, mesmo que os jovens nos decepcionem no presente. Educar
é semear com sabedoria e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro que procura os
tesouros do coração”. Para isso é imprescindível o desenvolvimento do estágio com
consciência crítica, só assim o futuro professor terá a clareza do que ele enfrentará a cada dia,
sendo o melhor e fazendo o melhor, é disso que necessitamos, é disso que a sociedade precisa,
é isso que os pais anseiam para seus filhos, é isso que o futuro espera de nós educadores.
A partir da realização do estágio supervisionado, objetivou-se relatar as experiências
vivenciadas em sala de aula no curso licenciatura em ciências biológicas.
MATERIAL E MÉTODOS
O Estágio curricular supervisionado foi desenvolvido no ensino fundamental e médio
pelos acadêmicos de licenciatura em ciências biológicas. Este foi realizado em três etapas. O
primeiro, denominado ”Estagio I” ocorreu no 5º período do respectivo curso, onde os
discentes estagiários fizeram a caracterização da escola, tanto na parte estrutural quanto
educacional, ou seja, a situação da escola, políticas pedagógicas, relação aluno e professor,
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processo este que visa corroborar com o ensino aprendizagem da instituição, o mesmo é
regido neste primeiro momento apenas por observação e análise por parte dos acadêmicos.
Ainda no final do estágio foram desenvolvidos projetos com os alunos buscando integrar
aluno e professor.
No 6º período, foi realizado o estágio supervisionado II, esta etapa do estágio foi
caracterizada pela observação, bem como, o modo que o professor interage com a turma,
técnicas de avaliações e principais dificuldades enfrentadas pelo professor e alunos. Em
seguida o aluno-estagiário assume a sala com a semi-regência com aulas expositivas e
dialogadas no ensino fundamental com a disciplina de ciências.
No 7º e 8º período o estágio supervisionado III busca preparar o aluno-estagiário com
uma maior responsabilidade para assumir as semi-regências e regências. No primeiro
momento acontece a fase de observação e analise em sala de aula, para que se possa conhecer
a turma e mantendo um bom desenvolvimento e diálogo com os alunos e professores, em
segundo plano, as ações se voltam à aplicação das regências, podendo assim assumir a
experiência de ser um profissional da educação.
Os estágios são desenvolvidos em escolas e séries diferente, se mostrando a
importância da observação, a fim de conhecer os alunos, professores e o ambiente escolar
para mais prosseguir com a fase de regência. É importante ressaltar que a cada encerramento
dos respectivos estágios foi gerado um relatório para cada período, por se tratar de instituições
distintas e consequentemente diferentes docentes e realidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No final do estágio curricular supervisionado os licenciandos de biologia obtiveram
resultados importantes para o desenvolvimento social; (PIMENTA, 1997), [...] além de ajudar
o próximo, proporciona formação profissional, facilitando o desenvolvimento de habilidades
pessoais e profissionais (GAMBARINI et al 2015).
O estágio é um componente fundamental no desenvolvimento formativo dos
acadêmicos, pois possibilita ao aluno-estagiário uma atividade de teoria e prática, critica e
reflexiva que aproxima o aluno da realidade da sala de aula e da escola, dessa forma como
futuros profissionais da educação o estágio é só uma meta de realizações e experiências
continuadas como base de carreira, a partir de então, o estágio supervisionado e as
observações realizadas na estrutura física e nas salas de aulas, foi possível fazer uma reflexão
sobre a realidade das escolas publicas, isso adverte aos professores á adotarem prática
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pedagógicas mais elaboradas que atenda as necessidades dos jovens alunos do ensino
fundamental e médio, isso proporcionou aos estagiários novas idéias e oportunidade de adota
novos meios criativos que possibilitam mais ainda o entendimento dos conteúdos didáticos,
levando assim a responsabilidade de novas construções de conhecimentos e saberes, que são
essenciais para efetivação da formação.
SCALABRIN & MOLINARI (2013), afirma que o estágio supervisionado proporciona
ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis para à execução
de suas funções, buscando-se por meio desses exercícios beneficiarem a experiência e
promovam o desenvolvimento no campo profissional dos conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante o curso nas instituições de ensino superiores, favorecendo assim, diversos
espaços educacionais, ampliação do universo cultural dos acadêmicos, futuros educadores. As
autoras sustentam ainda que, a sociedade passa por constantes transformações na maneira de
agir, pensar e sentir das novas gerações e os professores como envolvido no processo de
ensino e aprendizagem também precisam estar mudando continuamente e o estagiário começa
a sentir esse mundo do qual fará parte no primeiro contato, durante o a prática do estágio.
CONCLUSÕES
O estágio supervisionado curricular é imprescindível para a formação dos futuros
educadores, pois oferece condições aos estudantes de graduação, uma relação próxima com o
ambiente que envolve o cotidiano de um professor e a partir dessa experiência os acadêmicos
começarão a se compreenderem como futuros professores, pela primeira vez encarando o
desafio de conviver, falar e ouvir com linguagens e saberes diferentes do seu meio.
O estágio proporcionou aos acadêmicos de licenciatura, pontos positivos no rendimento
da experiência no espaço educacional, obtendo assim, um melhor desempenho e aprimorando
os conhecimentos para futuramente proporcionar aos alunos um significado de aprendizado
em sala de aula. Como ponto negativo percebe-se a falta de estrutura que as escolas possuem,
como falta de equipamento para que os professores possam explanar melhor o seu conteúdo
didático.
Embora as dificuldades sejam encontradas a todo o momento, o estágio é uma forma de
preparar o acadêmico a buscar fontes e alternativas de melhorias no desempenho profissional,
pois essa fase enfatiza a realidade.
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RESUMO: No mês de junho do ano de 2010 fortes chuvas provocaram grandes estragos nos
estados de Alagoas e Pernambuco e a cidade de Murici, localizada na zona da mata alagoana,
foi uma das mais afetadas. O projeto de extensão ‘’Resgate histórico de Murici a partir da
enchente de 2010’’ busca resgatar essa história passados cinco anos dessa grande catástrofe.
Realizamos levantamento do número de vítimas e prejuízos matérias junto da Defesa Civil e
diante do cenário observado realizamos entrevistas com a população dos conjuntos
habitacionais Olavo Calheiros e Pedro Tenório Raposo, bairros planejados para receber os
afetados da enchente de 2010. A metodologia consistiu na formulação de questionários tendo
por base a história oral e foram feitas entrevistas com os moradores e comerciantes do
município, afetados pela enchente de 2010. Por se tratar de um projeto de extensão os
bolsistas do projeto também buscaram inserção nas escolas municipais, distribuindo panfletos
informativos e realizou palestras almejando esclarecer e conscientizar a população. Por
último, concluímos que a população pode desempenhar importante papel realizando medidas
simples de cuidado e preservação, evitando a repetição de catástrofes como a observada em
Murici em 2010.
Palavras–chave: Alagoas, enchente de 2010, história oral

Historical rescue of Murici From The 2010 flood
ABSTRACT: In June of 2010 many rains caused a big havoc in the states of Alagoas and
Pernambuco and the city of Murici, located in the forest area alagoana, was one of the most
affected. Our extension project “Historical rescue of Murici From The 2010 flood'' search to
rescue history past five years of this big catastrophe. We conducted surveys of the number of
victims and material damage together with civil defense and on the observed scenery
conducted interviews with the population of housing Olavo Calheiros and Pedro Tenório
Rapouso districtes planned to receive the affected of 2010 flood. Lastly as a form of public
awareness, fellows project also sought inclusion in public schools distributing flyers with
search results and clarifying the population as simple care and preservation measures, can
avoid big disasters.
KEYWORDS: Alagoas, 2010 flood, oral history.
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INTRODUÇÃO
No ano de 2010 fortes chuvas atingiram os estados de Alagoas e Pernambuco causando
uma grande catástrofe. As águas pluviais provocaram o vazamento do rio Mundaú e a represa
Maria Maior na cidade de Murici foi devastada. A forte tempestade destruiu cerca de 60% da
área urbana do município, segundo a Defesa Civil, e afetou a população e o comércio da
cidade, provocando desemprego e instabilidade no munícipio.
O projeto ‘’Resgate histórico de Murici a partir da enchente de 2010’’
tem o caráter de resgatar a história do município de Murici (cidade da microrregião da mata
atlântica alagoana, que possui uma população aproximada de 26.706 habitantes – censo
IBGE-2010), a partir da catástrofe por qual passou o município em junho de 2010. A
enchente de 2010 destruiu casas e logradouros públicos e afetou também aspectos
socioculturais da cidade.
Por meio deste projeto de extensão fizemos um levantamento dos prejuízos materiais da
população e também um resgate da memória do município. Procuramos diagnosticar os efeitos
considerando os aspectos físicos, ambientais, produtivos e emocionais da população, buscando
um envolvimento direto da comunidade acadêmica ao inserir o Instituto Federal de Alagoas
na realidade local. Por último, almejamos contribuir para o processo de aprendizagem e
conscientização da população com a difusão de medidas que evitam novas enchentes.
MATERIAL E MÉTODOS
No primeiro momento foram feitas pesquisas digitais com a finalidade de conhecermos
melhor o fenômeno da enchente municipal de 2010 e para maior assimilação do escopo
principal do projeto. Buscamos também definições e números oficiais na Defensoria Civil do
município, órgão responsável pelo monitoramento das zonas de risco da cidade e por adotar
medidas para prevenção de tragédias. Nesta instituição tivemos acesso aos números da
tragédia, como a quantidade de famílias afetadas, os prejuízos materiais e as ações dos órgãos
públicos para alojar os afetados e para reconstruir a cidade. Segundo dados da Defesa Civil do
município cerca de 15.000 pessoas foram afetadas, sendo 10.000 desalojadas e 5.000
desabrigadas.
A partir desses dados elaboramos questionários e realizamos entrevistas orais com
famílias afetadas pela enchente de 2010, em especial nos Conjuntos Habitacionais Pedro
Tenório Raposo e Olavo Calheiros, conjuntos que foram construídos para alojamento da
população atingida pelas fortes chuvas, segue abaixo momentos da pesquisa:

Artigos

Ciências Humanas

14817

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Figura 27. Momentos das entrevistas orais com os moradores dos conjuntos ofertados para os desabrigados da
enchente. Fonte: dos autores.

Em contato com a população afetada nossa finalidade era melhor conhecer a impressão
dos moradores dos conjuntos habitacionais sobre os prejuízos causados com a enchente, a sua
impressão quanto às ações do poder público para recuperar esses prejuízos e também
conhecermos a história de vida dessas pessoas, sua relação com o antigo bairro destruído e
suas expectativas com a nova vizinhança para compreendermos como as alterações
provocadas pela enchente afetaram a vida social da comunidade (VISCARDI, 2006). Por
último, também foi formulado um questionário específico para entrevistarmos comerciantes
da região mais afetada pela enchente. A intenção dessas entrevistas foi a de conhecer melhor a
comunidade, superando os aspectos técnicos e insípidos dos números levantados pela Defesa
Civil.
Por último, como forma de conscientização da população os bolsistas do projeto
também buscaram inserção nas escolas municipais, distribuindo panfletos informativos com
os resultados da pesquisa. Nossa intenção foi a de esclarecer a população como medidas
simples de cuidado e preservação podem evitar grandes catástrofes. O panfleto distribuído nas
escolas do município segue em anexo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da aplicação do questionário voltado especificamente para a população afetada
obteve-se dados importantes para elaboração e execução do projeto. Nosso questionário
buscou atender dois aspectos, primeiramente quantificarmos o número de famílias afetadas e
o seu prejuízo através de perguntas técnicas e diretas. Em segundo lugar elaboramos questões
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mais subjetivas, que procuravam promover o resgate histórico municipal questionando acerca
da vida em comunidade e as alterações sofridas depois da mudança de bairro (DELGADO,
2006).
De acordo com o gráfico 1, a maioria dos entrevistados abrigou-se em casas de aluguel,
onde os mesmos tinham condições financeiras para arcar com a sua moradia. Por outro lado,
cerca de 11% dos entrevistados tiveram que se abrigar nas barracas de lona disponibilizadas
pela Defesa Civil, enquanto os mesmos não eram beneficiados com o programa de moradia
do governo.

Figura 28. Barracas de lonas distribuídas pela Defesa Civil para os desabrigados. Fonte: Google.

Segundo os moradores dos conjuntos habitacionais Pedro Tenório Raposo e Olavo
Calheiros, a cidade de Murici não é mais a mesma depois da enchente, sobretudo as amizades
que existiam, festejos típicos da cidade (festa do cajueiro, bairro afetado pela enchente),
comércio e entre outros fatos sociais foram interrompidos, causando tristeza e pesar na
população da comunidade.
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Onde os afetados se abrigaram, após enchente

Gráfico 1. Percentual de local onde se abrigaram as famílias entrevistadas afetadas pela enchente de 2010.
Fonte: dos autores.

Segundo dados da Devesa Civil do Município, cerca de 60% da área urbana do
município foi atingida pela enchente. Vários imóveis públicos e privados foram afetados pelas
fortes águas que atingiram também as principais avenidas da cidade como a Av. Jacinto
Barbosa, que fica localizada no centro de Murici, onde existia o antigo comércio.
Foram feitas pesquisas e registros fotográficos mostrando a área afetada da cidade cinco
anos depois da devastação, sendo possível observar o trabalho de restauração da parte externa
de algumas casas e antigos prédios públicos feitos pela prefeitura. Segue abaixo as fotos
registradas pelos bolsistas:

Figura 3. A imagem superior mostra a antiga rua do comércio (Av. Jacinto Barbosa) no momento da enchente.
Já a inferior mostra a mesma rua após a enchente.
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Figura 4. A imagem da parte superior mostra a restauração do antigo prédio do Banco do Brasil, Tele centro
digital e um mercadinho. Já a imagem da parte inferior mostra a restauração de uma casa, e ao lado o pássaro
sete cores, representando a diversidade da mata atlântica de Murici-AL. Fonte: dos autores.

A partir do questionário feito especificamente para os comerciantes afetados do
município obtivemos informações relevantes, sobretudo informações que mostram a
influência da enchente no setor comercial da cidade. Foi percebidos que quase todos os
entrevistados não está trabalhando em seu comércio na parte baixa da cidade (local mais
afetado pela enchente), e nenhum foi beneficiado com obras do governo. Parte dos
comerciantes conseguiu restabelecer o seu comércio em pouquíssimo tempo, a outra parte só
conseguiu voltar a trabalhar depois de alguns meses, onde 9 dos 11 entrevistados tiveram o
seu comércio destruído totalmente pelas fortes enxurradas.
A maioria dos entrevistados reclama, pois a enchente afetou a sua clientela, os mesmo
falam que por conta da catástrofe os seus clientes foram embora da cidade, diminuindo
consideravelmente a venda de seus produtos. Dentre os comerciantes entrevistados três deles
ainda atuam em área de risco, onde os mesmos falam que não podem sair desse local, pois
não têm outro lugar para onde ir e que o estabelecimento onde funciona os seus comércios são
próprios e caso resolvessem mudar teriam de arcar com o aluguel do novo ponto comercial.
Por outro lado, existem comerciantes que afirmaram que a enchente foi boa para o seu
comércio, pois agora se encontram em um novo local distante das áreas de riscos e sua
clientela foi reestabelecida.
Por último, a elaboração e distribuição de panfletos informativos nas escolas públicas
almeja conscientizar a população sobre a enchente, a comunidade beneficiada pelo projeto de
extensão as causas e principalmente as consequências da enchente e as maneiras que a
população pode contribuir para evitar essas tragédias.
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CONCLUSÕES
Com a elaboração do projeto nas partes afetadas da cidade e nos conjuntos habitacionais
Olavo Calheiros e Pedro Tenório Raposo, pudemos observar o impacto socioeconômico da
enchente de 2010 na cidade de Murici, Alagoas.
Atuando como um veículo de informação, o projeto procurou compilar os dados da
Defesa Civil do município auferindo os prejuízos com a enchente de 2010 e posteriormente
buscou, por meio de entrevistas realizadas, conhecer a impressão da população mais afetada
pela enchente, como comerciantes e moradores dos conjuntos habitacionais. Também foram
feitos registros fotográficos dos prédios públicos e logradores reconstruídos. Esses resultados
foram levados à população por meio de folhetos informativos com a intenção de informá-la
dos riscos e difundir os cuidados que devemos ter para evitar tragédias semelhantes numa
tentativa de promover a conscientização da população mostrando porque a enchente
aconteceu.
Assim, a população de Murici, pôde saber como a cidade está caminhando após cinco
anos da catástrofe, tendo o conhecimento da importância da prevenção e conservação do meio
ambiente para que não aconteça mais uma catástrofe como a que aconteceu em 2010.
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RESUMO: O presente artigo busca analisar a situação dos rios da cidade de Salvador que
possuem desembocadura na Baía de Todos os Santos (BTS). Para a abordagem desse tema os
métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento cartográfico com a
finalidade de localizar os rios e caracterizar a situação dos seus principais trechos,
considerando as nascentes, alto e baixo cursos e a desembocadura de cada rio. Os resultados
apontaram para dois rios de caráter perene, cujas nascentes se encontram na cidade de
Salvador e desaguam na BTS, sendo esses os rios do Cobre e Paraguari. Verificou-se a
existência de um quadro atual de degradação e poluição dos mesmos por diversos motivos
relacionados à ausência ou dificuldades com infraestrutura, carecendo de estudos que
ampliem o tema no sentido de prover as políticas públicas no futuro.
Palavras–chave: Bahia, Cidade Baixa, Hidrografia, Geografia Física

URBAN RIVERS: LINK ENVIRONMENTAL BETWEEN SALVADOR
AND TODOS OS SANTOS BAY, BRAZIL
ABSTRACT: The presente article seeks to analyze the situation of the rivers in the city of Salvador,
which have the mouth in the Todos os Santos Bay (BTS). For the approach to this subject the methods
used were the bibliographic research and the survey map data with the purpose of locating the rivers
and to characterize the situation of its main parts, considering the sources, high and low courses and
the mouth of each river. The results pointed to two rivers character perennial, whose headwaters are
located in the city of Salvador and flow in the BTS, and these are the rivers of the Cobre and
Paraguari. It was found the existence of a current Picture of the degradation and pollution of the same
for a number of reasons related to the absence or difficulties with the infrastructure, the lacking of
studies that emphasize the theme in the sense of providing public policies in the future.

KEYWORDS: Bahia, Cidade Baixa, Hydrography, Physical Geography

INTRODUÇÃO

Com uma população estimada em 2.938.092 habitantes e uma área de 313 Km2 (IBGE, 2016), a

cidade de Salvador está, atualmente, entre as três capitais mais populosas do Brasil e geograficamente
margeada pela Baía de Todos os Santos (Figura 1), segunda maior baía do Brasil, com uma área de
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1.233 Km2 (HATJE, ANDRADE, 2009). Esses dados referenciam a importância de se conhecer a sua
condição fisiográfica os problemas de ordem socioambiental associados, visando a projeção de
estudos e propostas mitigadoras que suscitem ações no planejamento da cidade, com atenção especial
aos seus recursos ambientais.

Figura 1. Salvador e a Baía de Todos os Santos
Fonte: Adaptado de Google Maps®, 2016
Desde que os portugueses aportaram em Salvador, foi percebida uma grande quantidade de
rios, lagoas e riachos. Mapas históricos do século XVII já destacam claramente a presença de vários
rios em direção à baía (Figura 2). Os rios são cursos de água de grande dimensão que serve de canal
natural para a drenagem de uma bacia (GONÇALVES, 2002). Press et al. (2006) acrescenta que estes
se constituem como os principais agentes geológicos que atuam na superfície da Terra. E justamente
por esta importância, a representação dos rios como elemento geográfico foi evidenciada ainda em
documentos antigos.
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Figura 2. Baía de Todos os Santos, 1612 e 1640
Fonte: Guia virtual de mapas históricos da Bahia, 2016
Entretanto, as águas da cidade, exuberantes e de grande importância para a localização e
atividade econômica no período colonial, passam, atualmente, por inúmeros problemas, dentre os
quais o odor decorrente de esgoto, presença de resíduos e águas escuras. Uma vez que a baixa
eficiência do sistema de esgotamento sanitário é característica de países em desenvolvimento, o
lançamento irregular de efluentes e resíduos nos rios acaba contribuindo bastante para a poluição.
Nos últimos anos, obras de infraestrutura vem sendo realizadas com intuito de amenizar o
estado dos rios. Entretanto, são obras de canalizações e taponamentos, ou seja, não se trata de resolver
os problemas com revitalização dos cursos fluviais afetados, mas fazer com que estes não sejam mais
visualizados pela população. Para Nunes (2009), cobrir os rios acarreta em uma série de problemas,
dentre os quais:
Perda das referências, noção e da história do patrimônio
natural da cidade; perda dos benefícios ambientais: função
estética, função paisagística, meio de comunicação e
condução com as águas subterrâneas; desproteção à fauna
(abrigo, refúgio, alimento, dessedentação); piora da
qualidade de águas acumuladas em seu interior; favorece a
proliferação de vetores (ratos, mosquitos, etc); aumenta os
custos de manutenção e limpeza. (NUNES, 2009)

Ao todo, Salvador é cortada por 12 bacias hidrográficas (SANTOS et al. 2010). Todavia,
apenas os rios principais das bacias com desembocadura na Baía de Todos os Santos compuseram o
objeto do presente estudo. Assim, o trabalho consistiu em dois objetivos, que foram: (a) identificar os
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principais rios da cidade que deságuam na Baía de Todos os Santos (BTS); (b) levantar, em literatura
especializada, os principais problemas associados a esses cursos de água.

Desse modo, o presente trabalho se justifica pelo exercício científico de identificação de
cursos fluviais e caracterização de problemas de ordem socioambiental no que tange à
formação acadêmica do autor. Em segundo plano, pela sua importância para a cidade, devido
a sintetização de informações relevantes que podem auxiliar no processo de conscientização
da população sobre o estado das águas na metrópole soteropolitana.
MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento metodológico do trabalho contou com duas etapas de atividades a
saber: (i) pesquisa bibliográfica, que teve o intuito de se identificar os principais conceitos
atinentes ao tema e as referências que embasaram os procedimentos de identificação; (ii)
levantamento cartográfico e de dados referentes à distribuição de rios em Salvador, com
destaque para os da área estudada.
Pesquisa bibliográfica
É sabido que os cursos de água nas grandes metrópoles do Brasil, em geral, estão
submetidos a diversos problemas ambientais relacionados com a infraestrutura. Tundisi
(2005) afirma que o próprio crescimento da população urbana no Brasil promoveu aumento
considerável nas demandas hídricas, associado à expansão urbana, à degradação dos
mananciais e à contaminação e poluição.
Estudos de casos apontam para um cenário crítico e cada vez mais ávido pela
expansão das políticas públicas relacionadas à proteção dos mananciais (REBOUÇAS et al.
2006; TUNDISI, 2006). Em Salvador, a situação dos cursos fluviais que deságuam na Baía de
Todos os Santos não se difere desse panorama, apresentando diferentes aspectos na
interrelação entre localidade, processos de ocupação e periferização socioespacial (SANTOS
et al. 2010).
Levantamento cartográfico e de dados
Foram consultados diversos mapas da cidade de Salvador, com o intuito de se verificar
a disposição dos cursos fluviais na cidade que deságuam diretamente na Baía de Todos os
Santos. Tomou-se como referência os rios perenes, ou seja, o curso de água cujo leito menor
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está sempre transportando o deflúvio da bacia hidrográfica contribuinte e que correm
ininterruptamente durante todo o ano (GUERRA, 2001; GONÇALVES, 2002).
A partir dessas informações, adotou-se os mapas de bacias hidrográficas de Salvador
elaborados por Santos et al. (2010) para a identificação dos cursos presentes nessa área, a
partir das principais bacias existentes. Na etapa seguinte, partiu-se para a verificação dos
pontos referentes a nascentes, alto curso, baixo curso e foz (desembocadura). Por fim, buscouse compilar as informações referentes ao estado atual de cada um dos rios delimitados,
permitindo, assim, construir o panorama de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Baía de Todos os Santos (BTS) está localizada nas bordas da capital baiana e centrada entre a
latitude de 12°50’ S e a longitude de 38°38’ W, fazendo dela a segunda maior baía do território
nacional, ficando atrás apenas da Baía de São Marcos, no Maranhão (HATJE; ANDRADE, 2009). Ao
longo de sua abrangência, recebe rios advindos do Recôncavo Baiano e de Salvador.
Entretanto, no presente estudo foram identificados e analisados apenas os rios de fluxo perene,
cujas nascentes se encontram na cidade de Salvador e que desembocam, por sua vez, na Baía de Todos
os Santos, sendo estes os rios do Cobre e Paraguari. (Tabela 1)
Tabela 1. Informativo rios que desaguam na BTS.
Principais rios de Salvador que desaguam na Baía de Todos os Santos
Rios

Nascentes

Alto curso

Baixo curso

Foz

Moradas

Moradas

São João

São João

da Lagoa

da Lagoa

do Cabrito

do Cabrito

Periperi

Periperi

COBRE

PARAGUARI

Coutos

/

Constituinte

Nova Coutos

/

Constituinte

Nova

Fonte: Elaborado por Viana, 2016.

Rio do Cobre
O rio do Cobre possui ampla representatividade histórica e religiosa para o povo soteropolitano.
Foi em Pirajá, um dos bairros pelos quais o rio passa, que o General Labatut derrotou as tropas
portuguesas, na famosa batalha do Pirajá em um dos principais embates pela independência do Brasil.
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Além disso, está intrinsecamente relacionado às religiões de matriz africana, pois durante seu curso
possui diversas representações sagradas, como as nascentes e cascatas de Nanã, Oxum, a nascente e a
queda d’água de Oxumaré. (Figura 3)

Figura 3. Foz do rio do Cobre, Salvador
Fonte: Elaborado por Falcão, 2016.
Acerca das suas nascentes, localizadas nos bairros de Altos de Pirajá, Periperi, Paripe e Valéria,
Cordeiro (2009) apresenta parâmetros críticos e aprofundados sobre o rio. Além disso, é referenciada a
Lagoa da Paixão, localizada no Bairro Moradas da Lagoa, no alto curso, como a principal nascente
(SANTOS et al. 2010). Entretanto, é importante salientar que a lagoa é fruto de um represamento e
hoje encontra-se bastante poluída, sendo as suas comportas abertas apenas em períodos chuvosos para
evitar o transbordamento (CORDEIRO, 2009). (Figura 4)
No que diz respeito ao seu curso, o Rio do Cobre corta os bairros de Valéria, Pirajá, onde está
localizada a barragem do Cobre, no médio curso, construída entre 1920 e 1930 e que serviu de
abastecimento para uma parcela da população de Salvador, principalmente o subúrbio ferroviário.
Encontra-se desativada desde 2006 por apresentar índices elevados de contaminação das suas águas
por esgoto doméstico (CORDEIRO 2009 apud CRA, 2002), até chegar ao bairro de São João do
Cabrito. (Figura 4)
Correspondendo a uma parte do seu baixo curso e considerada a parcela mais comprometida
pela ação antropogênica, nesse trecho a mata ciliar foi mais removida e concentra maiores níveis de
ocupação, comprometendo a qualidade das águas. É neste último bairro que se encontra a sua
desembocadura, precisamente na península de Itapagipe (no interior da BTS), outro local bastante
comprometido devido aos níveis de ocupação humana irregular nas margens, com graves problemas
de saneamento e a presença de um manguezal degradado.
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Figura 4. Rio do Cobre, Salvador
Fonte: Elaborado por Viana, 2016.

Apesar dos problemas citados anteriormente, o Rio do Cobre é considerado um dos mais
salvaguardados da cidade de Salvador e o mais preservado dentre os que desembocam na BTS. Isto
decorre da fundação do Parque São Bartolomeu, em 2001, por meio do Decreto de nº 7.970, que ajuda
a preservar um dos maiores remanescentes de mata atlântica em áreas urbanas do Brasil e as suas
águas.

Rio Paraguari
O rio Paraguari, que significa rio dos papagaios, foi protagonista de grandes enchentes entre as
décadas de 1980 a 1990 nos bairros do Subúrbio Ferroviário, causadoras de grandes transtornos para a
população ribeirinha, por onde segue o seu curso (SANTOS et al. 2010). Entretanto, esses
transbordamentos ocorriam nos períodos de cheia do rio, relacionados ao grande volume
pluviométrico da capital baiana, se relacionando às ocupações irregulares nas suas margens, ou seja,
ao longo da sua planície de inundação. (Figura 5)
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Figura 5. Foz do rio Paraguari, Salvador
Fonte: Elaborado por Falcão, 2016.
Estes problemas somente foram amenizados após as obras de macrodrenagem, concluídas na
década de 1990, responsáveis por canalizar o rio, principalmente no final do seu curso (SANTOS,
2014). Devido à canalização e a ocupação massiva das suas margens pela população do bairro de
Periperi, toda a mata ciliar deste trecho foi removida.
O rio Paraguari tem suas nascentes localizadas em áreas alagadas do bairro de Coutos, na
Estrada Velha de Periperi e em Nova Constituinte (SANTOS et al. 2010). Nesta última, o rio
encontra-se bastante poluído, devido ao lançamento de esgotos domésticos sem tratamento e de lixo
em suas margens e leito. Ainda segue pelo bairro de Periperi, com o quadro de poluição cada vez mais
agravado, até a sua foz em uma praia voltada para a Baía de Todos os Santos, que leva o mesmo nome
do bairro, tornando as suas águas impróprias para atividades de consumo e recreativas.
O que comprova os problemas mencionados anteriormente é que o rio passa por área de elevado
adensamento populacional, na qual se localizam os seus principais trechos, com destaque para as áreas
onde se encontram as suas nascentes e desembocadura. (Figura 6)
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Figura 6. Rio Paraguari, Salvador
Fonte: Elaborado por Viana, 2016.

Segundo Santos et al. (2010), o rio Paraguari encontra-se extremamente antropizado, com
presença elevada de lixo no seu leito, coloração das águas escuras e com odor de esgoto durante todo o
seu curso. Fato este que, devido à quantidade lançada de esgotos domésticos sem tratamento,
possivelmente tem acarretado problemas graves a exemplo do menor Índice de Qualidade da Água
(IQA) e elevados níveis de eutrofização, um sério desafio para a cidade de Salvador nos próximos
anos.

CONCLUSÕES
Nesta pesquisa ficou concluído o estado atual dos rios soteropolitanos que desaguam na
Baía de Todos os Santos. O descaso apresentado vem ocasionando um nível de poluição que
torna esses rios e as praias onde desaguam impróprias para o banho, a exemplo das praias de
Periperi e da Península de Itapagipe. Portanto, o desenvolvimento deste trabalho suscitou
questões que podem originar novos trabalhos nessas áreas, com o intuito de aprofundamento
temático e, sobretudo, com impactos sociais futuro no que tange à gestão participação na
construção e atualização de políticas públicas para o setor.
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RESUMO: O saber e o preparar dos alimentos estão condicionados a valores culturais e
códigos sociais da humanidade, ligado diretamente ao modo de viver de cada grupo social.
Nesse contexto a região do sertão nordestino é conhecida por possuir um grande potencial
culinário baseado em aspectos históricos e sociais ligados ao homem do campo. O objetivo
desse estudo foi registrar o repertório gastronômico, identificando quais são as receitas e
condimentos tradicionais que melhor representam os saberes do alto sertão sergipano. Os
dados foram coletados por meio de observação participante no “modo de fazer” das comidas,
análise dos cadernos manuscritos de receitas e entrevistas semiestruturadas aplicados a
mulheres oriundas de comunidades rurais de Nossa Senhora da Glória – SE. A partir desse
estudo observou-se que o repertório gastronômico do alto sertão Sergipano é caracterizado
como sendo um importante patrimônio cultural, uma vez que comunicam questões
identitárias, geográficas, históricas e culturais do povo sertanejo.
Palavras-Chaves: repertório alimentar, cultura sertaneja, cadernos de receitas, práticas
culturais

GASTRONOMIC KNOWLEDGES AND PRACTICES OF WOMEN
FROM RURAL COMMUNITIES OF SEMIARID SERGIPANO
ABSTRACT: The knowledge and prepare food are conditioned to cultural values and social
codes of humanity, directly linked to the way of life of each social group. In this context the
northeastern semiarid is known for having a great potential culinary based on historical and
social aspects linked to the people of the field. The objective of this study was to record the
gastronomic inventory, identifying which are the traditional recipes and seasonings that best
represent to the knowledge of semiarid sergipano. Data were collected through participant
observation in the "way of doing" of foods, analysis of handwritten recipe booklets and semistructured interviews applied to women from rural communities of Nossa Senhora da Glória SE. This study it was observed that the gastronomic inventory of semiarid sergipano is
characterized as an important cultural heritage, since that communicate identity issues,
geographical, historical and cultural of the backland’s people.
Keywords: food inventory, semiarid culture, recipe booklets, cultural practices
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INTRODUÇÃO
A culinária, tomada como patrimônio cultural, comunica questões identitárias,
geográficas, históricas e culturais de um povo, seu resgate e revitalização contribuem para o
revigoramento da memória de um grupo (RECINE et al.,2008).
De acordo com Montanari (2005), a cozinha é um reativo de rara sensibilidade para avaliar a
cultura de uma população a partir de conjunto de signos, símbolos e memórias que ao serem
interpretados dão compreensão à história civilizatória de um povo. A alimentação encontra-se inserida
nas representações simbólicas das características econômicas, culturais e sociais as quais suplantaram
o desenvolvimento e aprimoramento de práticas e saberes advindos das relações humanas,
determinando a identidade dos grupos sociais (LODY, 2008).
Entretanto, mesmo com a comprovada importância sobre o repertório gastronômico para o
patrimônio cultural dos diferentes grupos sociais, estudos envolvendo alimentação e sua relação com a
cultura (LAMEIRAS, 1997; CANESQUI et al.,2003; MONTANARI, 2005; POULAIN, 2006) vêm
observando que os saberes e fazeres de determinadas cozinhas estão perdendo certas características
histórico-culturais, uma vez que a memória coletiva e o conhecimento oriundo do processo de
elaboração das preparações tradicionais estão sendo influenciados em muitos aspectos (globalização,
uniformidade de saberes, erosão cultural).

Nesse aspecto, observa-se a importância dos estudos sobre os saberes envolvendo os
“modos de fazer”, conservação e forma de consumo dos alimentos dos diferentes grupos
sociais. Essas informações ajudam a compor o vasto repertório de referências culturais
existente no país, sendo o seu registro uma das ferramentas importantes para manutenção dos
saberes gastronômicos e identidades regionais (LAMEIRAS, 1997).
O sertão nordestino destaca-se culturalmente por sua gastronomia peculiar que abrange
receitas, ingredientes, aromas, técnicas de preparação, maneiras de servir e até de comer. Essa
região possui classificações particulares e regras precisas, tanto em relação à preparação como
na combinação dos alimentos, como relativos à sua colheita, produção, conservação e
consumo (HALBWACHS; 2004).
Os sertanejos costumam comer animais nativos (preás e lagartos), assim como vísceras
de animais (buchada de bode, sarapatel) que são evitadas pelos povos das demais regiões. O
homem sertanejo, por exemplo, que ama o peixe de água doce não admite os crustáceos e
menos ainda verduras. Costumam se alimentar da farinha de mandioca e raízes e frutos do
umbuzeiro. Tais alimentos, produtos dos recursos nativos dos sertões do nordeste, são
apontados como parte do repertório alimentar dessa região do país.
Essas receitas regionais são conhecidas e valorizadas por comporem os hábitos
alimentares próprios, sendo elaboradas com os ingredientes disponíveis na região e
preparadas com técnicas transmitidas de geração a geração (POULAIN, 2006). Esse conjunto
de saberes e fazeres ligados à subsistência e à sobrevivência do homem sertanejo garante o
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sentimento de identidade não só no campo histórico, do real, mas, sobretudo no campo
simbólico.
Neste contexto, a cidade de Nossa Senhora da Glória localizada no alto sertão do estado
de Sergipe, destaca-se pela produção de leite e derivados, plantio e a colheita de milho, feijão
e outros alimentos e por ser uma região rica culturalmente, incluindo o seu grande potencial
culinário. A culinária local, especialmente do meio rural tem um grande destaque, com
ingredientes encontrados com fartura no meio rural. Salgado, doces e derivados lácteos fazem
parte do repertório gastronômico herdado da miscigenação africanas e europeias. Neste
cenário de forte influência de miscigenação, crenças e costumes se instalam as questões
propostas no presente estudo em realizar o registro do repertório gastronômico do alto sertão
sergipano, identificando quais são as receitas e condimentos tradicionais que melhor
representam os saberes do alto sertão sergipano.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no município de Nossa Senhora da Glória – SE, situado na
microrregião do alto sertão sergipano. Região reconhecida como bacia leiteira do estado de
Sergipe caracterizado por grandes laticínios e pequenas agroindústrias de base familiar. A
produção de ovinos e caprinos complementa a renda dos pequenos produtores de leite, e os
suínos são criados para aproveitamento do soro resultante do beneficiamento do leite (queijo
manteiga, queijo coalho, e manteiga), realizado principalmente pelas fabriquetas existentes na
região. O feijão e o milho são as principais culturas, cultivadas para o consumo humano e, às
vezes, para o consumo animal (IBGE, 2016).
O grupo focal desse estudo foi composto por mulheres oriundas de comunidades rurais
de Nossa Senhora da Glória – SE reconhecidas nas comunidades como detentoras do saber da
arte da cozinha sertaneja. A seleção foi realizada através do método snow ball, que consiste
em localizar um ou mais informantes-chave e que ao finalizar a pesquisa indicam outros
candidatos que também possui conhecimento sobre o saber gastronômico local.
Nesse estudo, optou-se pelo método exploratório-descritivo (LAKATOS et al., 2003), a
partir de descrições, impressões, sobretudo para escuta e olhares direcionados ao saber e ao
“modo de fazer” dos sujeitos da pesquisa. Com isso visou-se potencializar o olhar sobre as
memórias femininas da região rural de Nossa Senhora da Glória, no processo de registro dos
saberes gastronômicos do sertão sergipano.
Para a coleta e registro dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturadas
envolvendo a gastronomia local (GIL, 1990) e análise de cadernos manuscritos de receitas a
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partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as mulheres
participantes desse estudo.
As entrevistas semiestruturada permitiram traçar o perfil geral das detentoras da arte da
cozinha sertaneja e realizar um inventário gastronômico, identificando quais receitas e
ingredientes pertencem ao domínio cultural são compartilhados entre as mulheres
pesquisadas. Para isso foram utilizadas temáticas geradoras de dados que remetesse a
memória dessas entrevistadas. Tais como: 1) Quais são as comidas que você conhece? 2)
Quais destes pratos você considera que são típicas daqui do sertão? 3) Quais destes pratos
você costuma cozinhar e com qual frequência? 4) Quem te ensinou esses pratos? 5) Você
poderia descrever como são feito esse pratos A, B, C, etc? 6) Em que momento você costuma
fazer o prato A, B ,C, etc? e 7) Quais lembranças você têm quando come o prato A, B, C, etc?
A análise dos cadernos de receitas visou fornecer elementos para analisar as práticas
alimentares do grupo investigado. Com essa coleta buscou-se observar como era
sistematizado o saber culinário verificando quais as receitas são mais recorrentes ou
“especiais”. As receitas consideradas mais frequentes ou que a pesquisa apontasse como mais
importante, foram copiadas sua estrutura, ingredientes e o modo de preparo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistadas 47 mulheres, entre 45 e 93 anos, reconhecidas nas comunidades
rurais como detentoras do saber da arte da cozinha sertaneja. Essas mulheres são residentes de
cinco comunidades rurais (13 em Quixaba, 11 em Tanque de Pedra, nove em São Clemente,
sete em Lagoa Bonita e sete em Cabeça de vaca), sendo 31 naturais das respectivas
comunidades onde atualmente residem e 16 oriundas de outras localidades, porém residem
nas comunidades há pelo menos 30 anos.
Quanto à forma de obtenção de conhecimento observou-se que a forma principal de
transmissão é através da experimentação, observação, herança de parentes, geralmente mães e
avós, ou ainda por amigas e vizinhas, tendo em vista que 29 das entrevistadas não são
alfabetizadas. Porém nas mulheres que são alfabetizadas (18), a forma de transmissão varia de
acordo com o tipo de receita. Os preparos doces são transmitidos principalmente através dos
cadernos de receitas e as receitas salgadas através da observação da forma de fazer dos mais
velhos.
“Quando papai matava bode e trazia o bucho e os fatos, já sabia que ia ser
dia de buchada ou cozido. Lembro do trabalho que era virar os fatos do
bode. Depois mamãe pegada tudo aquilo lavava bem com água quente e
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cortava os tempero pra botar na buchada, era bonito ver ela na cozinha, ela
fazia com gosto porque sabia que papai gostava” (Especialista de 78 anos,
Comunidade Cabeça de vaca).
“Pudim de pão não é todo mundo que sabe fazer não, tem uns detalhes que
via mãe fazendo, tem uns macetizinhos. Aprendi fazer com mamãe, essa
receita eu anotei. Esse pudim só faço de vez em quando, quando vou fazer
vou lá no caderno ver se tá certo” (Especialista 47 anos, Comunidade Lagoa
bonita).

No que se refere ao repertório gastronômico reconhecido pelas entrevistadas observouse que 44 receitas fazem parte dessa listagem, com destaque para as cinco preparações mais
citadas: doce de batata de umbu (42 citações), doce de palma (39), pudim de macaxeira (38),
cozido de bode (38) e feijoada sergipana (38) (Tabela 1).
Nota-se que grande parte das receitas reconhecidas pelas “especialistas locais” é
caracterizada: (a) pelo uso de alguns ingredientes típicos e abundantes na região do sertão
sergipano tais como: o xilopódio do umbuzeiro (Spondias tuberosa), brotações laterais do
caule da palma (Opuntia cochenillifera) e o tubérculo da macaxeira (Maniho esculenta) e o
uso da carne de bode, animal típico de rebanhos na região do semiárido; (b) ou como pratos
“emblemáticos” ou “identitários”, que segundo Poulain (2006) são pratos que se caracteriza
como sendo preparos cosmopolitas, porém que detém características próprias locais. É o caso
da Feijoada que mesmo existindo em outros locais do Brasil, o preparo no sertão de Sergipe
inclui no seu preparo o cozimento do feijão, junto com as carnes suínas e os legumes.
Nesse âmbito, a comida e seus repertórios culinários passaram a ser considerados como
parte da identidade de grupos e localidades, tornando-se referências da memória e da
identidade dos lugares. Assim, as receitas feitas e compartilhadas entre os grupos sociais é um
dos elementos essenciais para o registro da memória individual e coletiva, e que possa
contribuir com a formação do sentimento de pertença de uma comunidade (HALBWACHS,
2004). É o que ocorre com o acarajé baiano, o queijo mineiro, o bolo de rolo pernambucano e
o churrasco gaúcho, que figuram como referências culturais emblemáticas dos seus
respectivos territórios. No caso do sertão sergipano há algumas das receitas que podem ser
classificadas como figura simbólica da região: a buchada de bode, o cozido de bode, o doce
da batata do umbu e a o doce de palma.
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Tabela 1. Lista de receitas citadas pelas entrevistadas, número de citações e porcentagem das
citações.
Receitas
Cit.
%
Receitas
Cit.
%
Doce de batata de umbu
42
89,36 Arrumadinho de jabá
16
34,04
Doce de palma
39
82,98 Manuê de tapioca
15
31,91
Pudim de macaxeira
38
80,85 Mingau de puba
15
31,91
Cozido de bode
38
80,85 Mingau de tapioca
15
31,91
Feijoada
38
80,85 Cuscuz de tapioca
15
31,91
Pirão de capão com fava
37
78,72 Bolo de rapadura
31,91
15
Buchada de bode
37
78,72 Sopa de mocotó
31,91
15
Pudim de pão
35
74,47 Umbuzada
27,66
13
Biscoito de nata
35
74,47 Beiju de amendoin
23,40
11
Doce de caju
31
65,96 Baião de dois
23,40
11
Doce de leite de cabra
30
63,83 Bolo de abóbora
21,28
10
Fritada de miúdo de galinha 29
61,70 Bolo de cachaça
21,28
10
Pé-de-moleque
27
57,45 Sorvete de umbu
19,15
9
Mugunzá
27
57,45 Fubá de amendoin
19,15
9
Manuê de macaxeira
25
53,19 Mudinha de coco
17,02
8
Manuê de puba
25
53,19 Mudinha de amendoin 8
17,02
Arroz doce
25
53,19 Doce de jaca
12,77
6
Manuê de milho
25
53,19 Doce de tamarindo
12,77
6
Cuscuz de milho
22
46,81 Doce de manga
12,77
6
Sarapatel
20
42,55 Geleia de umbu
10,64
5
Doce de jenipapo
18
38,30 Maxixada
10,64
5
Pirão de leite e carne do sol 17
36,17 Carne de caça
6,38
3
Quanto à classificação de sabores das receitas citadas, observa-se que 72% são de
preparações doces e 28% salgadas (Tabela 1). Dentre os ingredientes para os preparos da
receita doce destaca-se o uso do açúcar, leite bovino e caprino, ovos e farinha de trigo,
provavelmente influenciados pela cultura portuguesa colonial que relaciona esses ingredientes
e preparos doces às festividades e bem-estar. E dentre os condimentos utilizados para
preparos salgados destaca-se o uso do sal, cominho, pimenta e coentro que está associado ao
tempero marcante e característico da região, no sentido de melhor condimentar as carnes de
qualidade inferior ou mascarar o sabor das carnes de gosto marcante, como é o caso da carne
de bode.
“Nós comemos muitas comidas salgadas”, “O povo daqui tem mania de pesar a mão na
comida”, “as comidas daqui são muito temperadas” e “gosto de pimenta em tudo” são alguns
dos discursos das mulheres analisadas que reforçam a ideia que existem formas de preparo e
condimentos próprios de cada cultura. Nesse sentido, os ingredientes e usos dos mesmos nas
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receitas mais típicas servem como uma figura simbólica destinada a representar um grupo, e
faz parte de um discurso que expressa um pertencimento e, assim, uma identidade
(CANESQUI et al., 2005).
Segundo Carneiro (2003) ao entender a estrutura culinária como o conjunto de regras e
normas relacionadas à alimentação, incluindo os alimentos escolhidos, a organização do
cardápio, as técnicas de preparo e os temperos, é possível identificar a culinária de uma região
ou nação como uma particularidade cultural. Observando dessa forma a relação entre as
etapas de preparação, temperos usados e o consumo de determinados produtos a fatores de
identidade geográfica, histórica e cultural.
Quando questionado sobre em que momento tais receitas são executadas, observou-se
que a maioria dos preparos dos pratos é preparada em ocasiões especiais, tais como encontro
de famílias aos fins de semana (feijoada, capão com fava, fritada de miúdos, pudim de
tapioca) ou em data festivas tais como as festas juninas (mugunzá, manuê de macaxeira, puba
e milho, arroz doce, mudinha de coco e de amendoim) ou festa da padroeira Nossa Senhora da
Glória (buchada de bode, cozido de bode, doce de batata de umbu, sorvete de umbu,
umbuzada). Neste sentido, percebe-se uma relação direta entre o período de preparo de
determinadas receitas marcadas por momentos religiosos e festivos específicos.
Segundo Lameiras (1997) os alimentos possuem uma simbologia que permite
incorporar valores dogmáticos e qualidades tais como alegria e fraternidade. Havendo uma
relação entre os períodos de preparo de determinados pratos, a disponibilidade do recurso e os
aspectos culturais. No nordeste de maneira geral, observa-se que os preparos principalmente a
base de milho (mugunzá; manuê de milho, pamonha e canjica), estão relacionados à maior
disponibilidade desse recurso, período mais chuvoso no Nordeste (junho). No caso específico
desse estudo observa-se que os preparos relacionados ao umbu (doce de batata de umbu,
sorvete de umbu, umbuzada) estão relacionados ao período de frutificação e coleta do xilópio
do umbuzeiro logo após o período chuvoso, a partir de agosto. Vale salientar que o período de
agosto é justamente a época dos festejos de Nossa Senhora da Glória.
Quanto às lembranças envolvidas no preparo e na degustação dos pratos, observa-se que
algumas receitas evocam aos tempos de infância, ou a pessoas cuja personalidade ficou para
sempre ligada a determinado prato ou ao modo de prepará-lo. Conforme relatado nos trechos
abaixo:
“Quando meus filhos e netinhos estão aqui, eu gosto de fazer buchada. Esses
meninos mais novos não gosta não diz que tem gosto ruim. Eu gosto muito
pena que com a idade fica difícil comer essas comida pesada. Mas eu quero
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que faça. Lembro muito de papai quando sinto cheiro de buchada. Papai
gostava muito, dizia que buchada é comida que é pra comer toda família
junta. Se orgulhava quando os filhos e os amigos estava comendo a criação
dele ” (Especialista de 87 anos, Comunidade Quixaba).
“Essas comida com puba dá muito trabalho. Mamãe mesmo só fazia manuê
na época do São João. É gostoso mas dá muito trabalho. Eu como esses
manuê que vende na feira, mas não é igual a que mamãe fazia. Você
precisava ver como era bom” (Especialista 82 anos, Comunidade São
Clemente).

As lembranças gustativas, olfativas e visuais, ligadas ao mundo da cozinha são muito
comuns e fazem parte da memória afetivas das pessoas. Existem certas receitas que são
atribuídas a feições ou marcas particulares, nesse caso a memória faz uma assimilação entre
os cheiros e sabores com pessoas que fizeram parte do passado e que apresentam
característica marcante. Existem outros casos em que as receitas são atribuídas a “donas” das
receitas, que não são preparadas por ninguém como “fulano” as preparava, fato que liga essa
pessoa diretamente à receita (LODY, 2008).
Foram analisados 14 cadernos de receitas tendo em vista que a maioria das mulheres
pesquisadas (62%) não é alfabetizada ou porque nem todos os manuscritos estavam em bom
estado de conservação. Ao analisar esses manuscritos observou-se que 203 receitas fazem
parte do acervo gastronômico, com 22% das receitas identificadas como própria da região do
sertão e 78% de outras regiões. No que se refere à classificação de sabores (47 são preparos
salgados e 153 doces). O número maior de preparos doces em detrimento aos preparos
salgados registrados nos cadernos de receitas se deve provavelmente porque os preparos
doces requerem uma maior precisão em termos de ingredientes, medidas e modo de preparo.
Outra hipótese sobre a predominância de receitas doces deve-se a herança da doçaria
portuguesa e a abundância de ingredientes (leite e açúcar), devido à cultura histórica colonial
canavieira comum na região do Nordeste que possibilitavam o preparo das mais diversas
sobremesas, pudins e principalmente bolos, favoreceu a propagação do hábito de consumir
doces em quase todas as refeições (FREYRE, 2007).
Ao fim desse estudo observa-se que as elaborações “típicas” ou “regionais” não se
limitam somente a receitas diferentes; mas envolvem ingredientes, métodos, preparações,
formas de sociabilidade e sistemas de significados que se fundamentam nas características do
território em que está inserida e na experiência vivida de quem a produziu.

Assim, o

conhecimento e a valorização do repertório gastronômico de uma determinada região
constituem os hábitos alimentares próprios, sendo elaboradas com os ingredientes disponíveis
na região e preparadas com técnicas transmitidas de geração a geração. E é neste sentido, que
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explorar por meio dos manuscritos gastronômicos e as fontes orais do cotidiano dessas
mulheres da zona rural, ligado notadamente à memória da preparação e da degustação de
comidas, é uma forma de dar voz e vez a algumas das histórias que compõem o sertão
sergipano, especificamente a região de Nossa Senhora da Glória.
CONCLUSÃO
Conclui-se com esse estudo que o repertório gastronômico do alto sertão sergipano é
caracterizado por questões identitárias, geográficas, históricas e culturais do povo sertanejo. E
que o registro de uma parcela da culinária do município de Nossa Senhora da Glória faz-se
importante devido ao seu importante valor cultural que marca a alimentação como
característica de um indivíduo ou de uma sociedade, nesse caso o sertão sergipano.
A partir dessa investigação constatou-se que as lembranças das moradoras sobre o
repertório gastronômico se baseiam em diferentes tipos de alimentos, tendo a doçaria como
principal estimulo para as diferentes sensações dos sentidos e das memórias afetiva
gastronômica. Nesse aspecto, observou-se nesse trabalho que a preservação ou reinvenção
das gastronomias regionais, tem papel significativo e que uma vez garantida a preservação de
receitas e rituais alimentares, todos os atores sociais envolvidos poderão manter seus ganhos
diretos e indiretos.
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RESUMO: Este trabalho apresenta resultados qualitativos de uma pesquisa realizada junto
aos alunos dos Cursos de Licenciatura a Distância, em Letras e Ciências Biológicas do IFAL,
com intenções voltadas para investigar os aparatos midiáticos que dão suporte a aprendizagem
discente desenvolvido com apoio financeiro do PIBIC. O estudo possibilitou identificar, por
meio do método de observação e questionário online, os recursos comunicativos que devem
ser priorizados na autoria de materiais didáticos produzidos pelo professor que atua em
espaços de aprendizagem virtual. Os resultados mostraram que se faz necessário privilegiar no
processo autoral docente para EAD, materiais didáticos - pedagógicos que se harmonizem
entre a escrita dialógica, interação contínua do professor e recursos tecnológicos dotados de
imagens, áudio e movimento. Espera-se a partir das constatações que os responsáveis por
processos formativos docentes do IFAL, convençam os participantes a valorizarem e
adotarem outras práticas autorais, haja vista a voz uníssona do ator principal da ação ensinaraprender, solicitando novas formas de ressignificar sentidos.
Palavras–chave: aprendizagem; discente; recursos midiáticos

Online classroom: students contributions to authorship of teaching
materials in distance education
ABSTRACT: This paper presents qualitative results of a survey conducted with the students
of the Distance Degree courses in Letters and the Life Sciences IFAL with focused intentions
to investigate the media devices that support student learning developed with financial
support from PIBIC. The study identified, through observation and online questionnaire
method, communicative resources that should be prioritized in the authorship of teaching
materials produced by the teacher who works in virtual learning spaces. The results showed
that it is necessary to focus on teaching authoring process for ODL learning materials teaching that harmonize between dialogic writing, continuous interaction of the teacher and
technological resources with images, audio and movement. It is expected from the findings
that those responsible for training processes of teachers IFAL, convince participants to value
and adopt other copyright practices, given the united voice of the main action actor teachinglearning, requesting new ways to reframe senses
Keywords: learning; student; media resources

INTRODUÇÃO
A tecnologia em todos os segmentos da sociedade revela-se como a mola propulsora
para o desenvolvimento de atividades contribuindo assim, para uma comunicação mais eficaz
e eficiente. Observa-se a partir desta percepção, a necessidade de, cada vez mais, pessoas em
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seus espaços profissionais adequarem-se as mudanças que a aceleração tecnológica vem
provocando nos ambientes de trabalho.
Assim sendo, espera-se que o exercício cotidiano do professor não fique acorrentado em
metodologias e didáticas oriundas de um passado tecnológico, onde dominava o pó de giz, a
lousa e a fala verbalizada face a face. Isto não significa que, o docente deve ignorar a
importância desses aparatos para a proliferação dos recursos e ferramentas web midiática,
contudo, defende-se que precisa assumir e adequar-se para as possibilidades atuais que as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TDIC) oferecem.
Essa discussão desde 2008 vem se prolongando no Instituto Federal de Alagoas, quando
teve início às práticas educativas na modalidade à distância, para atender um chamamento do
MEC, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil/UAB. Ao longo desses anos, os
diálogos e debates em cursos de formação desenvolvidos pela Diretoria de Educação a
Distância do IFAL, com a finalidade de provocar mudanças em protótipos de mediação
docente, tem sido constante, mas, observam-se atitudes professorais em EAD, ainda tímidas e
lentas.
Nessa perspectiva, o projeto de pesquisa intitulado: “O caminhar da autoria em EAD:
articulações entrelaçadas entre o planejamento da disciplina, a produção de material didático e
aprendizagem”, submetido ao programa PIBIC foi proposto para tentar entender a seguinte
problemática: quais elementos web midiáticos, no processo de planejamento e autoria dos
materiais didáticos produzidos pelos professores, que atuam nos cursos a distância do
Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Alagoas, possibilitam aos alunos uma
aprendizagem significativa e sinalizam de forma contributiva a ascensão do conhecimento?
Desse modo, o objetivo traçado na proposta de cunho científico foi direcionado para
investigar junto a 15(quinze) alunos do IV período do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas e ainda 15(quinze) alunos do IV período do Letras/Português do IFAL, na
modalidade à distância, com registro acadêmico no polo Maceió, indicassem em duas
disciplinas de sua livre escolha, quais recursos e ferramentas midiáticas contribuíram de
forma significativa para aprendizagem.
O espelho estrutural deste ensaio apresenta o seguinte formato: o primeiro item traz
abordagens teóricas e discursivas direcionadas para reflexões sobre o exercício docente em
ambientes midiáticos; o segundo item os diálogos tratam a respeito da produção do material
didático em ambientes midiáticos, enquanto o terceiro item intenciona refletir sobre as
necessidades de alinhamento didático-pedagógico dos materiais didáticos desenvolvidos pelos
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professores, possibilitando os discentes a aprenderem de forma significativa, O relato do
caminhar metodológico percorrido pelos pesquisadores deste projeto será narrado no trecho
da escrita intitulado: registro metodológico apoiado em vozes discentes.
EXERCÍCIO DOCENTE EM AMBIENTES MIDIÁTICOS
Segundo Kenski (2005) um dos grandes desafios que os professores brasileiros
enfrentam na atualidade supõe-se está na necessidade de saber lidar pedagogicamente com
alunos e situações extremas que acompanhem a evolução tecnológica nos ambientes
acadêmicos, como também desperte conscientemente para aperfeiçoar o exercício docente,
recorrendo aos dispositivos comunicativos da web.
Ao analisar essa realidade no sistema educacional visualiza-se nos espaços
institucionais de ensino a adoção tímida de movimentos didáticos do professor, para incluir no
seu trabalho docente, a diversidade comunicativa síncrona e assíncrona da internet como
meios para socializar, mediar e ampliar o processo de aprendizagem. Nessa perspectiva,
Freire (1982), instiga o professor a refletir continuamente sua atuação, desde que se faça
presente a vontade, o interesse e o querer melhorar de forma qualitativa sua práxis, pois
considera que:
(...) o sonho viável exige de mim pensar diariamente a minha prática; exige
de mim a descoberta, a descoberta constante dos limites da minha própria
prática, que significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo
espaços livres a serem preenchidos (FREIRE, 1982, p. 100).

A sugestão do autor, de certa forma induz meditar sobre a abertura do professor para
se permitir e aceitar os nichos didáticos que se apresentam na realidade do mundo
contemporâneo, de modo que, consiga transcender paralelamente de uma prática face a face,
para o mundo virtual. Entende-se que essa consciência mental, vai requerer do docente, o
conhecimento de novos mecanismos metodológicos e comunicativos, demarcando um espaço
de aprendizagem que Santaella (2007) conceitua como linguagens líquidas.
(...) todas as linguagens, de qualquer espécie hoje fluidificam-se nas enxurradas e
circunvoluções dos fluxos (...) texto, imagem e som não são mais o que costumavam
ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam,
unem-se e separam-se, entrecruzam-se (SANTAELLA, 2007, p. 38)

Nessa pretensão, na sequência desta discussão será abordado os diversos canais
tecnológicos e didáticos que se acredita, levam a estabelecer uma interação recíproca entre os
atores que buscam construir e ampliar o conhecimento, através da modalidade de ensino a
distância.
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PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE
APRENDIZAGEM.
Os avanços tecnológicos ligados às telecomunicações e o rápido desenvolvimento e
popularização da internet, de certa forma possibilita refletir sobre questões relacionadas à
educação para acompanhar as mudanças no contexto atual da sociedade do conhecimento.
Nesse cenário, a educação online exige metodologia particular para ensinar com base
em “diálogo, troca, participação, intervenção, autoria, colaboração” (SILVA; PESCE; ZUIN,
2010, p. 216). Assim, nessa sustentação conectiva, ganha notoriedade e credibilidade como
modalidade de ensino, haja vista sua multiplicidade de recursos midiáticos disponibilizados
pela internet, caracterizada pela:
[...] efemeridade de suas manifestações e representações, decorrentes da própria
maleabilidade do digital: pela ausência de limites ou partes bem definidas; pela
interconexão multilinear de suas partes (nós) formando redes; pela fragmentação das
leituras sucessivas que provoca, por ser constituída por grande quantidade de textos
não-verbais que se articulam com as palavras (RAMAL, 2002, P. 87).

Como se observa, esse diferencial acarreta adoção de outras estratégias e recursos para
formatar um desenho didático em favor de uma educação que transite de suportes
convencionais para redes telemáticas. Em crédito as manifestações e efemeridade citadas por
Ramal (2012), a lupa didática com pretensões observadores, analíticas e sugestivas, no
ambiente de aprendizagem virtual Moodle, no contexto educativo da DIREAD/IFAL, tem
sido uma atividade cotidiana de uma das pesquisadoras deste estudo. Apoia-se em Belisário
(2001) para validar o que se defende: o material didático deve apresentar-se numa linguagem
dialógica de tal modo que, na ausência física do professor, possa informar motivar, tornando
sua leitura leve e proporcionando uma interação prazerosa.
Assim posto, uma das pesquisadoras sentiu-se motivada a desenvolver junto com uma
colega de trabalho da DIREAD/IFAL, o Manual para Produção de Material Didático, no
sentido de apoiar pedagogicamente os professores autores, na expectativa de atender as
peculiaridades da educação na modalidade à distância, uma vez que, advoga-se um modelo de
sala de aula online, com chances de propiciar o discente ao ir, vir, retomar e consultar vários
links conectivos maiores probabilidades de aprender e refletir sobre um determinado
conteúdo.
Essa pertinência pedagógica, relacionada à construção do material didático, para
concessão de cursos na modalidade à distância, acredita-se tem sido uma preocupação das
Instituições Públicas Federais de Ensino que optaram por estender sua demanda de oferta
nessa linha educativa. Entretanto, a direção visual, no tocante a esta escrita volta-se para o
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aluno, haja vista ser ele, o objetivo principal da produção autoral docente, com perspectivas
de conhecimento amplo, profícuo e autônomo da aprendizagem.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: O OLHAR DISCENTE
Para ter uma melhor compreensão conceitual sobre aprendizagem significativa e, a
partir disso dialogar a respeito da importância dos recursos comunicacionais que são
depositados no ambiente de aprendizagem virtual do IFAL, com pré-disposição didática e
metodológica que possibilite ao discente um significado lógico e coerente ao seu aprendizado,
ampara-se em Ausubel (2000).
A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a aquisição de
novos significados a partir do material de aprendizagem apresentado. Por sua vez
(...) pressupõe (1) que o próprio material de aprendizagem possa estar relacionado
de forma não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) e não literal com
qualquer estrutura cognitiva apropriada e relevante (i.e., que possui significado
‘lógico’) e (2) que a estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias
ancoradas relevantes, com as quais se possa relacionar o novo material
(AUSUBEL, 2000 p.1).

Assim sendo, acredita-se que essa ótica pedagógica, deve permear o planejamento
docente ao produzir o material didático e arquitetar a sala de aula online, objetivando atender
as perspectivas discentes. A questão, contudo, recai na incerteza se, a intenção do professor,
efetivamente se traduz em construções autoras que levem o sujeito aprendiz a ter uma
compreensão do material, incorpore-o na estrutura cognitiva, de maneira que, a consulta a
esses recursos possam ser relevantes para reproduzir e relacionar conhecimentos prévios que
colaborem com a aprendizagem discente.
A instabilidade das concepções, hipoteticamente levantadas na prática de uma das
pesquisadoras resultou na construção e executabilidade do projeto de pesquisa PIBIC (20152016), com apoio de uma aluna bolsista desenvolvida junto aos alunos dos Cursos de
Licenciaturas em Ciências Biológicas e Letras do IFAL. Assim, a expectativa do trabalho
com viés investigativo voltado para a escuta discente foi averiguar com o ator principal do
processo educativo, em educação a distância, as formas, os meios e recursos que favorecem a
ampliação do seu saber.
Assim, salienta-se o quão foi importante ouvi-los, sentir suas sensações e impressões, a
respeito da autoria do material didático docente, elaborados e desenvolvidos com proposições
de ressignificar sentidos.
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REGISTRO METODOLÓGICO APOIADO EM VOZES DISCENTES
Para desenvolver a pesquisa, se fez necessário escolher e adotar métodos e técnicas que
dessem substancialmente às pesquisadoras envolvidas no Projeto PIBIC e na escrita deste
texto, possibilidades de refletir o sentido da autoria em ambientes de aprendizagem online.
A partir dessa premissa elegeu-se para dar conta da complexidade do corpora semiótico
a serem investigados, a pesquisa qualitativa, conforme define Creswell (2014, p. 49-50)
“começa com pressupostos teóricos e de estruturas interpretativas/teóricas que informam o
estudo dos problemas, abordando os significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um
problema social ou humano”.
No que diz respeito ao lócus da pesquisa, escolheu-se para desenvolver os estudos o
polo de apoio presencial, inserido no Campus Maceió, haja vista, a posição geográfica desse
espaço acadêmico, ser de melhor acesso e, familiar para a pesquisadora orientadora, tendo em
vista ser o terreno de sua lotação profissional. Ao levantar esta hipótese, se pensou também
nos sujeitos que foram investigados, uma vez que, a grande maioria dos alunos, ícones da
investigação do estudo residem em bairros da cidade de Maceió.
Assim, para investigar quais ferramentas, recursos e materiais didáticos com viés
conectivo com o currículo propiciam a construção do conhecimento, escolheu-se, como
sujeitos de pesquisa, discentes do 4º (quarto) período, matriculados nos cursos de Licenciatura
em Ciências Biológicas e Letras/IFAL, com olhares direcionados para uma disciplina do Eixo
Didático-Pedagógico e a outra para o Eixo Específico da Área de Atuação. Sobre as escolhas
curriculares, justifica-se foi indicação dos coordenadores de curso, pautados em princípios
éticos, humanísticos e científicos previstos nos projetos de cursos.
Em complemento esclarece-se que esses documentos prevê para o ambiente virtual,
uma arquitetura didático-pedagógica com características visuais que justifiquem e substituam
a ausência face a face do professor. Tal formato exigiu dos sujeitos pesquisados retomarem as
salas de aula online, de maneira que, ao observar, ler, analisar e refletir as questões
disponíveis no questionário pudessem eleger as categorias textuais que possivelmente
conduziram a construção do saber, numa perspectiva defendida por Flick (2009):
(...) Observação Participante tem como principais características o fato de que o
pesquisador mergulhar de cabeça no campo, que observará a partir de uma
perspectiva de membro, mas, deverá, também, influenciar o que é observado graças
a sua participação (pág. 207).

Desse modo, os alunos, ao serem oportunizados a adentrarem nos espaços online,
repositórios de estudos anteriores deram condições aos pesquisadores de identificar os
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recursos tecnológicos que influenciaram a aprendizagem. Um movimento que antecedeu o
olhar analítico dos atores pesquisados foi a concordância, ou não, do TCLE (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido), disponibilizado no mesmo espaço online (Google Drive)
onde foi depositado o questionário, projetado com 05 (cinco) questões objetivas, com o
propósito de preservar eticamente a identidade dos sujeitos de pesquisa.
REVELAÇÃO DOS RESULTADOS
Anunciar os resultados qualitativos de um trabalho científico convence os pesquisadores
deste texto, sobre a certeza de que, os dados coletados e analisados não se constituem como
algo definitivo e finalizado, ao contrário, ampliou as possibilidades de dar continuidade as
discussões, sobre questões relativas a autoria da sala de aula online.
A partir dessa compreensão, os alunos a distância, dos Cursos anteriormente citados,
foram indagados sobre 04 (quatro) questões. A primeira pretendeu conhecer quais disciplinas
apresentaram materiais didáticos de fácil compreensão dos conteúdos.

Nas indicações

sobressaíram-se as disciplinas que apresentaram variadas representações de signos
comunicativos.
A segunda questão teve a intenção de conhecer quais elementos consideram
motivadores e norteadores para a aprendizagem. A notoriedade das escolhas destaca em
primeiro lugar (73%) o item interação contínua do professor/tutor; o segundo lugar (63,02%)
aponta a clareza nos enunciados das atividades semanais como também essencial para o
crescimento intelectual do aluno; o destaque para o terceiro lugar (26,3%) foi direcionado ao
Guia de Estudo. Sobre este último explica-se que o documento tem como premissa básica,
esclarecer o discente por meio da textualidade e ícones a condução das leituras e
desenvolvimento das atividades semanais.
No que diz respeito aos recursos midiáticos utilizados em uma sala de aula online,
como imprescindíveis para contribuição do conhecimento, entre eles: Apresentação
PowerPoint/Prezy? Texto escrito (livro, artigo... etc)? Vídeo? Mapa conceitual? Objeto
virtual de aprendizagem (imagens que traz ao mesmo tempo, som, texto escrito, imagens em
movimento)? Outros. Dos 19(dezenove) sujeitos participantes da pesquisa, 63%(sessenta e
três ) definiram que o “texto escrito” é a mídia comunicativa mais propícia para a
aprendizagem; 52% (cinquenta e dois) dos alunos apontaram em sequência o recurso
midiático “objeto virtual, e 42% (quarenta e dois) dos entrevistados elegeram igualitariamente
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o vídeo e apresentação em powerpoint; 05%(cinco) revelaram que o “mapa conceitual”
também é um recurso que colabora na compreensão do conteúdo.
Para consolidar a pesquisa nutrida na expectativa de se ter mais clareza sobre os
recursos didáticos que consideram substancial para a aprendizagem, os três mais indicados
foram: 12 alunos afirmaram o vídeo; 06 alunos, a interação do professor e outros 06 alunos, o
livro texto. As falas discentes apontam a proximidade linguística que deve existir entre todas
as mídias, revelando também a importância da interatividade do professor nos ambientes de
aprendizagem virtual/AVA.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo investigativo voltado para entender quais recursos utilizados em
produções autorais docentes, postadas no ambiente de aprendizagem Moodle/DIREAD/IFAL,
inferem na ampliação do saber dos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
sinalizou a partir das opiniões discentes como deve ser estruturada uma sala de aula online.
Tal constatação vem confirmar as hipóteses das pesquisadoras deste trabalho, em defesa
de uma autoria do material didático para educação a distância, socializado em formato
sinérgico e coerente com o currículo, representado por meio de artefatos tecnológicos com
mix textual de áudio, escrita e imagens possa estabelecer uma relação comunicativa com o
aluno e demais atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Ao tecer
considerações finais sobre este trabalho, conclui-se que o resultado revelado pela pesquisa
será de grande valia para os cursos de formação docente organizados pela DIREAD/IFAL,
uma vez que, as ações de sensibilização e conscientização junto aos professores, no quesito
autoria e sala de aula virtual estão embasadas na unicidade das vozes discentes e, além disso,
desencadeou outras discussões que estão sendo ampliadas por uma das pesquisadoras a nível
de doutoramento.
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RESUMO: O mosquito Aedes aegypti todos os anos assusta a população, pois o mesmo é

responsável pela transmissão dos vírus da dengue, da febre chikungunya e o vírus da Zika. O
combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti é uma questão de saúde muito importante,
no qual o trabalho de orientação é a chave de controle vetorial desta doença. O presente
projeto buscou sensibilizar os estudantes na importância do combate ao mosquito,
relembrando os métodos de prevenção à proliferação do mosquito, reconhecer os sintomas da
dengue e apresentar os sintomas da febre chikungunya e zika vírus, construir armadilhas
capazes de capturar o mosquito com materiais acessíveis a todos os estudantes. Para a
execução do projeto foram realizadas duas atividades com 80 alunos dos os anos 7º A e B 8º
A e do ensino fundamental do período matutino da Escola Estadual Ensino Fundamental e
Médio- Heitor Villa Lobos do município de Ariquemes RO, propondo um estudo sobre o
mosquito Aedes aegypti, visando à reflexão e a mudança de atitudes em relação ao meio
ambiente e prevenção do mosquito. O desenvolvimento de ações prática que estimulem os
estudantes faz toda a diferença no combate ao mosquito, propagandas e folhetos informativos
não são o suficiente, pois muitas vezes acabam no esquecimento. Educação e pesquisa devem
caminhar juntas quando se diz respeito na erradicação do mosquito Aedes aegypti, sendo
preciso realizar trabalhos no qual os alunos se envolvam e para que eles sejam agentes
transformadores.
Palavras–chave: Armadilha, educação, erradicação, estudantes, meio ambiente.

SOCIAL AWARENESS AT SCHOOL : COMBAT ACTIONS AND
PREVENTING THE MOSQUITO Aedes aegypti
ABSTRACT: The mosquito Aedes aegypti every year scare the population, because it is
responsible for transmission of dengue virus, the chikungunya fever and Zika virus. The
combat and prevent the mosquito Aedes aegypti is a very important health issue, in which the
orientation of work is the key vector control this disease. This project sought to raise
awareness among students on the importance of the fight against mosquitoes, recalling the
methods of preventing the proliferation of mosquitoes, recognize the symptoms of dengue and
show symptoms of chikungunya fever and zika virus, build traps capable of capturing the
mosquito affordable materials to all students. For the implementation of the project were two
activities with 80 students from year 7 and B 8 A and the elementary school the morning
period of the State School Primary and Medium- Heitor Villa Lobos Ariquemes RO,
proposing a study on the Aedes aegypti, aimed at reflection and change of attitudes towards
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the environment and prevention of mosquito. The development of practical actions that
encourage students makes all the difference in the fight against mosquitoes, advertisements
and leaflets are not enough, they often end up in oblivion. Education and research must go
together when it concerns the eradication of the Aedes aegypti mosquito, which must carry
out work in which students get involved and for them to be change agents.
KEYWORDS: Trap, education, eradication, students, environment.
INTRODUÇÃO
O mosquito Aedes aegypti todos os anos assusta a população, pois o mesmo é
responsável pela transmissão dos vírus da dengue, da febre chikungunya e o vírus da Zika.
Em 2016, foram registrados 170.103 casos prováveis de dengue no país até a Semana
Epidemiológica no período de 03/01 a 06/02/ 2016. Sendo a região Norte responsável por
9.045 dos casos registrados, o estado de Rondônia houve 1.855 casos da doença registrados
no período citado acima. (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016). Em 2015,
foram registrados no país 38.332 casos prováveis de febre de Chikungunya, o estado de
Rondônia com 1.224 pessoas confirmadas com o vírus da febre. (SECRETARIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016).
De acordo com o Ministério da Saúde (2009) as ações de combate ao Aedes aegypti
estão focalizadas em duas estratégias, o controle e a erradicação. Ambas, incluem quatro
componentes básicos: saneamento do ambiente; ações de educação, comunicação e
informação; e combate direto ao vetor (químico, físico e biológico). (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2009). Porém, as formas tradicionais de controle de mosquitos têm fortes limitações
no ambiente urbano. O controle químico, por exemplo, tem sido em geral associado a
problemas como o desenvolvimento de resistência, agressão ao ambiente e à saúde da
população. (BRASSOLATTI e ANDREIRA, 2002). O controle biológico por sua vez, embora
seja eficiente e atrativo como alternativa ao controle químico, na grande maioria das vezes
depende das pessoas para introduzirem os agentes nos potenciais criadouros, pois no ambiente
doméstico. (ANDRADE, 1998).
O combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti é uma questão de saúde social muito
importante nos dias de hoje, no qual o trabalho de sensibilização é a chave de controle
vetorial da dengue, febre chikungunya e zika vírus.
O presente projeto buscou sensibilizar os estudantes na importância do combate ao
mosquito, relembrar os métodos de prevenir a proliferação do mosquito, reconhecer os
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sintomas da dengue e apresentar os sintomas da febre chikungunya e zika vírus, construir
armadilhas capazes de capturar o mosquito com materiais acessíveis a todos os estudantes.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a execução do projeto foram realizadas duas atividades com 80 alunos das turmas
7º A e B 8º A do ensino fundamental do período matutino, da Escola Estadual Ensino
Fundamental e Médio- Heitor Villa Lobos do município de Ariquemes RO, propondo um
estudo sobre o mosquito Aedes aegypti, visando à reflexão e a mudança de atitudes em
relação ao meio ambiente e prevenção do mosquito.
Com o objetivo de verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação a Mosquito
Aedes aegypti, os mesmos responderam um questionário referente ao agente transmissor da
doença, proliferação, trabalhos semelhantes na construção de armadilhas, participação da
escola sobre atividades efetivas no combate ao mosquito. Para a construção dos gráficos foi
utilizado o programa Microsoft Excel 2013.
Em seguida foi apresentado aos alunos a história da dengue, os novos tipos de dengue e
as novas descobertas, entre eles a febre Chikungunya, que se difunde por via da picada de um
inseto infectado com o vírus CHIKV e é transmitida pelo mesmo mosquito transmissor das
dengues tipo 1, 2, 3 e 4. À apresentação contou com informações sobre o diagnóstico da
patologia realizado nos atendimentos nos postos de saúde e hospitais trabalham para controlar
a ocorrência do mosquito vetor. Os alunos foram relembrados sobre as formas de combate e
as medidas de prevenção.
Em um segundo encontro foram fabricadas armadilhas de captura do mosquito da
dengue a “mosqueteira” utilizando garrafas pets, tesoura, micro tule, fita isolante e ração para
gato.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto desenvolveu atividades que viabilizaram a análise reflexiva em relação às
práticas diárias de combate à dengue, por meio de palestras, atividades interativas, produção
da armadilha, com o intuito de incentivar mudanças de hábitos e preservação do meio em que
vivem e diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
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Figura 29. Verificação sobre a quantidade de alunos que contraíram o vírus da dengue.
A figura 1 apresenta dados dos alunos que foram infectados pelo vírus da dengue,
notou-se que 58 dos estudantes conhecem alguém que ficaram doentes com o vírus da
dengue. De acordo com Agência Estadual de Vigilância em Saúde (AGEVISA), em 2016, em
Rondônia o número de casos de dengue teve um aumento de 225,95%, (AGEVISA, 2016).

Figura 30. Análise sobre a conscientização do responsável pela transmissão dos vírus
dengue, febre chikungunya e zika vírus. HVL, 2016.

Na figura 2, pode-se observa que 77 dos estudantes conhecem o vetor responsável pela
transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e zika vírus, isso deve-se ao fato de que
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grande parte dos jovens possuem fácil acesso as informações disseminadas pelos maiores
meios de comunicação como a internet e a televisão.

A importância desses recursos

tecnológicos para a sociedade é imensurável, pois a mesma está sempre obtendo progressos e
se beneficiando por conta das tecnologias. (SANTOS e ALVES, 2012).

Verificação sobre a participação em trabalhos que envolvesse a construção de
armadilhas para o mosquito Aedes aegypti. HVL, 2016.
Figura 31.

Na figura 3, notou-se que a maioria dos alunos não haviam participados de trabalhos
que envolvesse construções de armadilhas e os mesmos se mostraram empolgados durante a
atividade. A importância de trabalhar temas que estimulem a criatividade dos alunos é de
suma importância nas salas de aulas, pois nas aulas práticas os alunos se sentem participantes
ativos e não meros ouvintes. Entre as principais funções das aulas práticas destacam-se:
despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações científicas;
desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos; e
desenvolver habilidades. (KRASILCHIK, 2008).
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Figura 32. Resultado obtido quanto aceitação da armadilha para o mosquito Aedes
aegypti. HVL, 2016.

Os alunos se mostraram receptivos com a ideia, como pode ser observado na figura 4,
na qual os mesmos realizariam réplicas da “mosqueteira” em suas residências. Quando os
alunos compreendem um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia sua reflexão
sobre os fenômenos que acontecem à sua volta e isso pode gerar, consequentemente,
discussões durante as aulas fazendo com que os alunos, explorando suas ideias e desperta o
interesse pelo conteúdo. (SOUZA, SILVA e VAZ, 2005). Nesta perspectiva, quando o aluno
compreende o que lhe é ensinado, o mesmo se torna capaz de ser transmissor de
conhecimento, podendo o mediador da melhor qualidade no meio em que vive.
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Figura 33. Abordagem sobre a informação da escola contra o combate do mosquito Aedes
aegypti. HVL, 2016.

A escola tem um papel muito importante neste combate, uma vez que os conhecimentos
obtidos na instituição se mostram importantes na postura dos alunos diante da sociedade. Na
figura 5, de acordo com os alunos, A escola é umas das responsáveis de gerar e transmitir
conhecimentos, é por meio dela que os alunos são informados do que é de interesse público,
demonstrando que a escola está envolvida no trabalho de formar cidadãos conscientes para
cuidar do meio em que vive.
CONCLUSÕES
A mobilização social é uma ótima estratégia no controle do mosquito Aedes aegypti,
pois na maioria dos casos os focos de proliferação são encontrados dentro de casa, na qual
passa por muitas vezes despercebido.
O desenvolvimento de ações como esta, faz toda a diferença no combate mosquito
Aedes aegypti, propagandas e folhetos informativos não são o suficiente, seu conteúdo
geralmente já é conhecido pelos leitores e acabam sendo ineficazes na sensibilização da
população.
Percebendo que o número de alunos que foram infectados por pelo vírus da dengue foi
muito superior do que esperado, realizar ações práticas/efetivas será o próximo passo para o
combate eficiente a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Artigos

Ciências Humanas

14859

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

REFERÊNCIAS
ANDRADE, C.S. F; BRASSOLATI, Rejane. Controle da Dengue: Um Desafio da Sociedade.
Ciência & Ensino. p.18-22 , jun. 1998.
CARVALHO, R. G. G. Cultura Global e Contextos Locais a Escola como Instituição
Possuidora de Cultura Própria. Revista Iberoamericana de Educación, v. 39, n. 2, 2006.
Disponível em: <file:///C:/Users/Carla/Downloads/1434GilGomes.pdf>. Acesso em 08 set.
2016.
CASOS de dengue aumentam em Rondônia, afirma Agevisa Em 2015, foram registrados 905
casos; este ano já foram contabilizados 3.077. Rede Amazônica. Disponível em:
<http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/06/casos-de-dengue-aumentam-em-rondoniaafirma-agevisa.html>. Acesso em 01 set. 2016.
KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. São Paulo: Edusp, 2008.
LEITE, A. C. S; SILVA, P. A. B; VAZ, A. C. R. A Importância das Aulas Práticas para
Alunos Jovens e Adultos: Ama Abordagem Investigativa Sobre a Percepção dos Alunos do
PROEF II. . Rev. Ensaio, Belo Horizonte, v.07,

n.03, 2005. Disponível em

<http://www.scielo.br/pdf/epec/v7n3/1983-2117-epec-7-03-00166.pdf>. Acesso em 08 out.
2016.
MINISTÉRIO DA SÁUDE. Boletim Epidemiológico. Brasília, v, 47, n. 8, 2016. Disponível
em:

<http://www.combateaedes.saude.gov.br/images/pdf/2016-006-Dengue-SE5.pdf>.

Acesso em 01 set. 2016.
SANTOS, R; ALVEZ, E. F. As Tecnologia Midiáticas e Digitais de Informação e
Comunicação (TMDICs) e o Ensino de Língua Inglesa, Numa Perspectiva Histórica-Crítica.
Professor de PDE e os desafios da escola pública paraense. Paraná, v 01, 2012. Disponível
em:

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/

producoes_pde/2012/2012_unicentro_lem_artigo_rosalba_dos_santos.pdf>. Acesso em 08
out. 2016.

Artigos

Ciências Humanas

14860

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

SITE EDUCACIONAL
aprendizado em história

“MAISHISTÓRIA”:

uma

nova

forma

de

Adeline de Nazaré Martins da Silva Ferreira¹, Daiane Aparecida Tonaco²
1

Discente do curso técnico de informática integrado ao ensino médio-IFTO. e-mail:
adelinedenazare@gmail.com; 2Professorado curso técnico de informática integrado ao ensino médio- IFTO. email: daiane.tonaco@ifto.edu.br

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo desenvolver um site educacional que favoreça o
aprendizado na disciplina de história, a qual é de suma relevância no contexto atual. Onde os
alunos têm dificuldade com a aquisição do conteúdo, principalmente quando associado ao
ensino de história do Brasil. Apesar da facilidade ao acesso a diversos meios de pesquisa e
estudo, muitas vezes a internet, se torna um dos principais meios de pesquisa para o estudante
atual, no entanto, muitos sites não são confiáveis e não apresentam fontes seguras. Neste
sentido observa-se, que em diversos sites de pesquisas o mesmo assunto se encontra de forma
divergente, com isso os alunos têm uma infinidade de conteúdo, o que faz com que surjam
muitas dúvidas quanto ao conteúdo a ser aprendido e desenvolvido. Diante disso neste artigo,
apresenta-se as etapas do desenvolvimento do site intitulado “MaisHistória” que tem como
objetivo proporcionar acesso à conteúdos de fontes seguras da história do Brasil. Como
referencial teórico deste estudo, enfoca-se autores que tratam do processo de ensinoaprendizagem e a utilização de tecnologia na educação da disciplina de história, dentre os
quais estão: Carneiro (2012), Garcia (2013) e Moura (2009). A abordagem teórica
metodológica utilizada é pesquisa bibliográfica, no qual utilizou-se livros e artigos científicos.
Para o desenvolvimento do mesmo, conta-se com a orientação de professores na área de
informática e história. Para o desenvolvimento do mesmo, conta-se com a orientação de
professores na área de informática, história e filosofia.
Palavras–chave: Educação na escola, ensino-aprendizagem, história do Brasil

EDUCATIONAL SITE “MAISHISTÓRIA”:
LEARNING IN HISTORY

A

NEW

FORM

OF

Abstract: This work aims to develop an educational site that promotes the learning of history
subject, it is of paramount importance in the current context. Where students have difficulty
with the acquisition of content, especially when associated with the teaching of the history of
Brazil. Despite the fact that there is easy access to various means of research and study, most
of times the Internet becomes one of the major search means for actual student, but many
websites are unreliable and do not have reliable sources. So, is observed that in several
research sites the same subject is in different ways, thus students have a plethora of content,
which gives rise to many questions about the content to be learned and developed. Therefore,
in this article, presents the site development stages entitled "MaisHistória" which aims to
provide access to reliable sources of content about the history of Brazil. As a theoretical
reference of this study, focuses on authors who deal with the teaching and learning process
and the use of technology in teaching history, among which are: Carneiro (2012), Garcia
(2013) and Moura (2009). The theoretical and methodological approach is the bibliographic
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research; in this stage, we used books and scientific articles. To develop this work, it is told
with the guidance of teachers in computer science, history and philosophy.
Keywords: History of Brazil, teaching-learning, history site
INTRODUÇÃO
Desde a revolução industrial quando começou a modernização, o homem se adaptou a
esses novos modos de produção, e consequentemente as novas formas de comunicação que
surgem. No entanto, mudou-se a forma de produção, trabalho, mas as escolas em sua maioria
continuam da mesma forma. Há professores que ainda optam pelo velho e arcaico quadro
negro. O que gera uma incompatibilidade com o contexto atual dos alunos, pois está-se na era
da inovação, no qual cada dia sai algo novo e a maioria dos jovens estão “antenados” para
estes lançamentos.
Neste contexto, há a necessidade de maior profissionalização dos professores na área
da tecnologia da informação, do contato com computadores, de sua utilização em sala de aula,
pois além de levá-los para o ambiente escolar é necessário saber utilizá-los da maneira
correta, pois se não pode causar um verdadeiro amontoado de informações, pois na internet a
várias informações e muitas são conflitantes.
Em razão destes aspectos, desenvolveu-se este artigo para elucidar a forma como
solucionar-se o problema de informações que se encontram na internet de forma conflitante.
Para atender a esse objetivo desenvolveu-se um site titulado MaisHistória, no qual o principal
conteúdo a ser disponível para os alunos será a história do Brasil, visando que o mesmo é
muito cobrado nos vestibulares tradicionais e principalmente no ENEM, bem como de grande
importância para a compreensão da realidade histórico social do Brasil atual.
A abordagem para o desenvolvimento deste artigo foi de cunho bibliográfico, com
embasamento em artigos feitos por autores como Carneiro (2012), Garcia (2013) e Moura
(2009). No qual, fazem referências a utilização da tecnologia no processo de ensinoaprendizagem, além de abordarem sobre benefícios e malefícios quando não são bem
empregados. De modo especial enfatiza-se o artigo de Carneiro (2012), no qual o mesmo faz
menção a utilização da tecnologia na disciplina de história, sendo o mesmo nosso principal
enfoque.
A metodologia utilizada para este artigo foi uma pesquisa bibliográfica baseado no
método indutivo. Segundo Lakatos (2003) “indução é um processo mental por intermédio do
qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral
ou universal, não contida nas partes examinadas. ” Portanto, o objetivo é chegar a uma
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conclusão no qual o resultado é muito mais amplo do que os motivos iniciais que levaram a
sua realização.
Além de que para a produção do site MaisHistória necessitou-se de ferramentas que
tornem a página mais dinâmica como por exemplo o PHP, no qual o mesmo proporciona a
interatividade entre o usuário e site. Além da utilização do bootstrap que é um front-end, ou
seja, ele que agiliza a vida dos programadores e já tem o layout do site pronto e para que os
dados estejam guardados usou-se o SQL que é a parte do banco de dados, ou seja, aquela que
vai armazenar os dados do usuário.
Neste contexto, algumas questões fazem-se pertinentes a este estudo, sendo elas: Por
que os conteúdos de história do Brasil são de difícil assimilação para os jovens brasileiros?
Como um site pode dinamizar e facilitar a apreensão de conteúdos de história do Brasil?
Como proporcionar aos docentes cursos de formação na área da tecnologia no âmbito do
IFTO – Campus Araguaína? Como o diálogo entre docentes e alunos pode favorecer o
aprendizado? Qual é o impacto da tecnologia no ambiente escolar?
METODOLOGIA EMPREGADA PARA EXECUÇÃO DA PESQUISA
A abordagem para o desenvolvimento deste artigo foi de cunho bibliográfico, com
embasamento em artigos feitos por autores como Carneiro (2012), Garcia (2013) e Moura
(2009). No qual, fazem referências e pesquisas quanto a utilização da tecnologia no ambiente
escolar, o seu impacto quando não é bem administrada. Seguindo essa linha de raciocínio o
autor Carneiro (2012) afirma que há indícios de que a tecnologia é empregada na sala de aula,
no ambiente escolar, mas ainda é empregada de forma insatisfatória.
De acordo com está visão nota-se que os alunos ainda não têm um contato pleno com a
tecnologia no ambiente escolar. Muitos jovens crescem cercados desse ambiente da
interatividade, como a televisão, celular, notebook, etc., mas encontram na escola esse
impasse da não utilização da mesma para o aperfeiçoamento tanto do professor como de suas
aulas.
Para uma maior interatividade de professores e alunos o site MaisHistória foi
desenvolvido. Para um primeiro momento utiliza-se o aplicativo Astah Comnunity, no qual
pode-se ter uma visão ampla e intuitiva sobre o site MaisHistória, tal programa visa a criação
de diagrama de caso de uso e diagramas de classes. Na Figura 1 pode-se observar o modelo
do diagrama de caso de uso do site MaisHistória.
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Figura 1: Diagrama de caso de uso com apresentação da visão geral do protótipo MaisHistória. IFTO, 2016

Por meio da imagem acima pode-se notar que para o funcionamento pleno do site
terão importante participação os alunos, professores e o administrador, no qual o mesmo
atuará por trás mantendo em funcionamento o site, além de que o mesmo que verificará se o
professor poderá se cadastrar no site, sendo requisitos que o mesmo comprove sua instituição
de atuação, ou seja, onde trabalha, acentuando preferência para o Instituto Federal do
Tocantins (IFTO).
O aluno atua podendo visualizar os conteúdos disponíveis no site, além de poder
comentar as questões e documentos por meio de um pluggin com o facebook. Já os
professores inserem conteúdos, como questões, imagens, vídeos, artigos, etc. Na figura
2observa-se o diagrama de classe.
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Figura 2: Diagrama de classe com visão detalhada do site. IFTO, 2016

Na imagem acima observa-se cada função do site. O diagrama de classe atua como um
protótipo do banco de dados, podendo demonstrar aos usuários o que constará em cada tabela.
Por exemplo a tabela professor se relacionará com a tabela usuário, havendo uma ampla
dependência entre as mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo pesquisas feitas com alunos do IFTO- Campus Araguaína, onde tais estão
cursando o segundo e terceiro ano, a principal problemática quando eles vão estudar pela
internet é que eles encontram uma grande variedade de informações, onde as mesmas chegam
a se conflitar. Quando chegam neste ponto os mesmos começam a fazer várias pesquisas para
saber qual é a informação verídica.
Alguns alunos ao chegarem neste impasse vão buscar pelo seu livro didático e alguns
vão além e vão ver vídeos aulas para saberem qual é a informação correta. Os mesmos alunos
afirmam que o grande problema dos sites em que pesquisam é que só disponibilizam textos,
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se resumem a isso. Diante disso, o site MaisHistória vai além disso, no mesmo é
disponibilizado artigos, imagens, vídeos além de proporcionar aos alunos um banco de
questões, no qual os mesmos poderão responder as questões e testar seus conhecimentos.
Pois sabe-se que quando o aluno estuda um conteúdo e resolve questões, este poderá
saber como está o seu nível de aprendizado. O que poderá a partir disso, ponderar e
diagnosticar suas dificuldades, podendo sana-las no site MaisHistória por meio de outro
método de aprendizado, uma vez que este oferece várias formas de exposição e tratamento
para uma mesma questão. A pesquisa realizada no IFTO- Campus Araguaína, mostrou que o
site MaisHistória era o que faltava para a dinamização do aprendizado dos alunos.
Além de que o mesmo foi desenvolvido analisando a realidade dos alunos do IFTOCampus Araguaína, onde os mesmos estudam o dia inteiro e ao terem um site que
disponibiliza diversos meios de aprendizado economizará o seu tempo. Pois ao invés de
pesquisar em diversos sites e até mesmo no youtube, ele terá um que disponibiliza tudo, tanto
artigo, como vídeo e questões.
Pois a proposta da construção do site e sua atualização parte das demandas dos alunos
e este, oferece o resultado do diálogo entre professores e alunos. Os quais estão se
aproximando e produzindo material didático. Na Figura 4 e na Figura 5 podemos observar
como está constituído a construção da página inicial do site MaisHistória.

Figura 3: Observa-se o cabeçalho do site MaisHistória. IFTO, 2016
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Figura 4: Nota-se a disponibilidade de artigos, imagens e vídeos. IFTO, 2016

Nas Figuras 4 e 5 observa-se como está constituído o site MaisHistória onde o mesmo
já disponibiliza de dois artigos cadastrados no banco de dados, consta também de uma
imagem e um vídeo ambos cadastrados no banco de dados. Futuramente o site poderá ser
colocado no ar para que alunos e professores comecem a utiliza-los. Não apenas sendo
utilizado para teste dos alunos do IFTO- Campus Araguaína, mas também para alunos do
mundo inteiro.
Sendo assim o site cumprirá com sua meta que é integrar professores e alunos, onde os
discentes poderão comentar nos conteúdos por meio do pluggin do facebook e os professores
ou os próprios alunos poderão responder. Construindo assim uma rede de interação.
CONCLUSÕES
Neste artigo tratou-se acerca das principais dificuldades encontradas na utilização da
tecnologia no ambiente escolar, o que causa um impasse na vida de muitos jovens, pois tais
vivem na era da tecnologia e a escola se apresenta como um lugar ainda não tão adepto ao uso
da tecnologia. Muitos professores ainda preferem o uso do quadro negro e do método de
reprodução de conteúdo o que faz que apenas uma parte do conteúdo seja captado pelos
alunos.
Além de que, segundo as pesquisas bibliográficas realizadas os melhores meios de
aprendizagem é a utilização da tecnologia, pois quando a apenas a leitura de um texto
absorvemos bem pouco, ao ver uma imagem já aumenta-se a aprendizagem, quando vê-se
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um vídeo o conteúdo apreendido se torna maior, com a resolução de questões isso amplifica
para mais de 90% o conteúdo absorvido, pois as questões servem para que os alunos
coloquem em prática o que aprenderam.
O site MaisHistória tem a postagem dos seus conteúdos principalmente voltado para a
história do Brasil, pois o mesmo é de difícil assimilação nos alunos do ensino médio e
principalmente para os discentes do IFTO- Campus Araguaína e é necessária sua
compreensão, pois o mesmo é amplamente cobrado nos vestibulares e no ENEM.
Neste sentido, o site visa auxiliar os alunos para que sua aprendizagem seja
significativa, pois o site conta com diversos meios para a compreensão do conteúdo, além dos
alunos poderem ler, poderão analisar imagens, ver vídeos e responder questões que como já
vimos é um importante meio para a absorção do conteúdo. Além de que o site conta com um
sistema de pluggin que auxiliará no diálogo e interação de alunos e professores.
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SOBRE A MEDICINA MESOPOTÂMICA: UMA ANÁLISE DA
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RESUMO: A Babilônia foi uma das civilizações mais importantes da Antiguidade, situada
entre os rios Tigres e o Eufrates, na região da Mesopotâmia (atual Iraque). O presente estudo
se debruçou sobre essa civilização e assumiu como objetivo compreender os fundamentos da
prática da medicina na antiga Mesopotâmia, a partir uma investigação a respeito da
experiência dos antigos médicos babilônicos. Para o cumprimento desse objetivo basilar,
desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica baseada na obra do alemão Jürgen Thorwald “O
segredo dos médicos antigos”. Este estudo manifesta sua relevância por fomentar o resgate de
uma tradição cujo conhecimento nos pode ser útil, não só para pensarmos as atuais práticas
médicas, como seus fundamentos de sentido.
Palavras–chave: Babilônia, doenças, operações cirúrgicas, práticas médicas

ABOUT MESOPOTAMIAN MEDICINE: AN ANALYSIS OF MEDICAL
EXPERIENCE OF OLD PEOPLE BABYLONIANS
ABSTRACT: Babylon was one of the most important civilizations of antiquity, situated
between the rivers Tigris and the Euphrates, in the region of Mesopotamia (modern Iraq).
This study looked into this civilization and took the objective of understanding the
fundamentals of the practice of medicine in ancient Mesopotamia, from a research about the
ancient Babylonians medical experience. For achieving this fundamental goal, we have
developed a literature search based on the work of the German Jürgen Thorwald "The secret
of the ancient physicians." This study shows their relevance for promoting the rescue of a
tradition whose knowledge we can be helpful, not only to think about the current medical
practices, as its fundamentals of sense.
KEYWORDS: Babylon, diseases, surgical operations, medical practices
INTRODUÇÃO
Terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia, a Babilônia era
uma civilização constituída por um conjunto de pequenos estados, compreendendo uma
cidade e o território vizinho, povoada por cidadãos ricos e cultos. Durante o reinado do rei
Hammurabi (1728-1686 a. C.), a Babilônia despontou como uma das cidades mais ricas da
época, quiçá de todos os tempos. Desde o começo, a história dessa civilização foi marcada por
muito sangue e massacres, deixando muitas ruínas e destruições.
Mesmo depois de terem passado todas as grandes épocas de sua história, deixando
muitas ruínas e destruição, o historiador Heródoto de Halicarnasso afirmou: “Eles não têm
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médicos”. Em 450 a.C., Heródoto deixou um julgamento estranhamente negativo sobre a
medicina na velha Mesopotâmia. Acerca da situação dos doentes da época e da medicina
babilônica, suas palavras eram as seguintes:
Os doentes são levados ao mercado, pois eles não têm médicos. Quem já
tiver sofrido do mesmo mal do doente, ou tenha conhecimento de outro na
mesma situação, aproxima-se do enfermo para dar-lhe conselhos quanto
àquele mal. Ele fala com o doente sobre a doença e sobre os recursos contra
ela que tenham curado a ele mesmo ou a algum conhecido. Ninguém pode
passar pelo doente sem ao menos perguntar pelo mal que o aflige
(THORWALD, 1962, p. 120).

Não conformados com o fato de que uma civilização tão impressionante como a dos
antigos impérios mesopotâmicos não venha a ter produzido nem o vestígio de uma ciência
médica, foi então que alguns arqueólogos, impelidos pela curiosidade de melhor conhecer o
berço dessa civilização, se dedicaram à escavações arqueológicas na Mesopotâmia. O Sir
Austen Henry Layard, foi um dos pioneiros da arqueologia na Mesopotâmia, juntamente com
seu ajudante Hormuzd Rassam, de 1845 a 1854, decidiram realizar escavações arqueológicas
nos impérios mesopotâmicos a fim de melhor esclarecer essa questão. Rassam, ajudante de
Layard, localizou vinte mil tabuletas cobertas de caracteres cuneiformes156, em estado de
razoável conservação.
No ano de 1902, foi descoberta a grande pedra negra de diorito, em Susa, e uma grande
surpresa se revelou com a descoberta dessa pedra, por nela estarem contidos textos gravados
do célebre código de Hamurabi, cujo parágrafo 218 – em referência à medicina – dizia:
Caso o médico tenha tratado o ferimento grave de um homem livre e esse
venha a falecer, ou se tiver aberto a mancha no olho de alguém com o
instrumento de bronze, provocando-lhe a inutilização da vista, ser-lhe-ão
cortadas ambas as mão (THORWALD, 1962, p. 124).

A pedra negra de diorito representava uma tabela oficial de honorários, sendo a primeira
lista de honorários médicos em toda a história. Após a descoberta dessa estela de diorito, não
restava dúvida alguma quanto à existência de uma classe médica na Mesopotâmia.
Neste estudo, objetivamos compreender como a medicina na antiga Babilônia era
praticada, a fim de que possamos obter um melhor conhecimento sobre as práticas médicas
dessa civilização. A fim de alcançarmos esse escopo geral, nosso estudo será dividido em
156

A escrita cuneiforme foi criada por volta de 3.500 a.C., pelos sumérios, e sua definição pode ser dada como
uma escrita que é produzida com o auxilio de objetos em formato de cunha. A escrita cuneiforme foi umas das
mais antigas do mundo, e foi muito difícil de ser decifrada, pois possuía mais de 2000 sinais.
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quatro tópicos discursivos: no primeiro, abordarem os rituais praticados pelos antigos povos
babilônicos, realizados com fins de prever se o doente se recuperaria da doença ou se pioraria.
Posteriormente, apresentaremos algumas práticas médicas desenvolvidas pela antiga classe
médica mesopotâmica, para tratamento das doenças, citando também algumas plantas
medicinais que foram descobertas; no terceiro momento, citaremos algumas das epidemias
que assolaram a região, refletindo-as; por fim, investigaremos o modus operandi das cirurgias
executadas na época.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo tem um caráter bibliográfico, assumindo como fonte
principal a obra “O segredo dos médicos antigos”, do alemão Jürgen Thorwald. O livro nos
traz importantes achados arqueológicos e esclarecimentos sobre vários povos da Antiguidade,
dentre os quais, a Babilônia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Rituais praticados pelos antigos povos babilônicos.
Especialmente na cultura dos Babilônios, assim como a egípcia, indiana e entre outras, a
medicina sempre esteve associada a suas religiões, visto que os males humanos, dentre eles as
doenças, eram tidos como ocorrências imputadas ao desejo de seus deuses ou à maldade de
seus demônios. Na maior parte dos textos cuneiformes encontrados na Mesopotâmia, o
conceito de doença era interpretado como castigo divino por pecados cometidos. A medicina
da época apresentava um caráter mágico-religioso, sendo por isso dominada por sacerdotes e
por três tipos de agentes de cura: adivinhos, exorcistas e médicos. As pessoas buscavam
auxílio divino para a cura de suas doenças, como forma de penitência pelo pecado cometido.
Muitas pessoas da época recorriam à magia, por meio de rituais, que ofereciam
previsões se o doente se recuperaria do male que o assolava ou piorava, podendo morrer.
Exemplares descobertos em Mari, acompanhados de tabuinhas de caracteres cuneiformes,
diziam, por exemplo:
Se houver um tumor carnudo no fundo do Na (parte não identificada do
fígado), o doente deverá piorar e morrerá... Se a vias biliares caírem para a
direita, o doente viverá... Se a bexiga for alongada, o rei terá vida longa... Se
o processus pyramidalis tiver formação normal, aquele que sacrificar (a
ovelha) terá boa saúde e viverá muito tempo... (THORWALD, 1962, p. 153).
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Outros textos cuneiformes nos comunicam que todo aquele que desejava ter uma
diagnose do fígado, levava um animal para ser sacrificado no templo. As questões que
atormentavam a pessoa eram anotadas sobre placas de barro e em seguida eram depositadas
aos pés da estátua do deus ao qual ele queria dirigir-se. Após isso, um auxiliar do baru
(sacerdote) sacrificava o animal. Retirava-se o fígado e examinava-se a cavidade da qual tinha
saído, colocava-o a sua frente e examinava pedaço por pedaço. Eram feitos sacrifícios de
animais, pois se acreditava que o deus que aceita o sacrifício de um animal identifica-se com a
alma do animal. Assim, seus pensamentos e seus propósitos poderão ser observados naquele
órgão, considerado centro da vida e da alma em virtude da farta irrigação sanguínea. (Cf.
Ibid., p. 153).
A quantidade de textos de exorcismo nas tabuinhas medicinais de argila era muito vasta.
Também havia numerosas instruções acerca dos ritos especiais ligados ao exorcismo.
“(Tome) um leitão e (deite-o) à cabeceira do doente. Arranque-lhe o coração e (deite-o) junto
à boca do estômago do doente. Com o sangue do leitão (cubra) os lados do leito (do doente).
Disseque o leitão e disponha seus membros sobre o doente. Entregue o leitão como substituto
(do doente). A carne (do leitão) em lugar da carne (do doente)... que eles (os demônios) a
levem...” (Ibid., 1962, p. 157). Assim, os demônios que tomaram posse do doente, deverão
levar o leitão no lugar do doente.
Grandes massas desprovidas de recursos, na época, não tinham condições de doar um
animal para o sacrifício, por essa razão então, o clero mesopotâmico criou outros meios para
atender à sede de adivinhação de tais pessoas, sem necessidade de sacrificar preciosos
animais. Informam-nos as tabuinhas de argila de escrita cuneiforme daquela região, de
diferentes épocas. “Se eu pingar óleo sobre a água”, diziam, “e o óleo afundar e voltar para
superfície, isto significava infortúnio para a pessoa enferma. Quando, ao redor do óleo, se
formar um anel em direção ao oriente, significava a recuperação do doente” (THORWALD,
1962, p. 154). Eram realizados tais rituais, por barus, a fim de oferecer muitas previsões
corretas sobre a evolução das enfermidades de seus pacientes.
As tabuinhas de argila traduzidas até os anos de 40 e 50 do séc. XX, que se referiam a
tratamentos médicos na Mesopotâmia, em sua maioria eram sempre relacionadas pela
adivinhação e pela magia. “Teria uma medicina racional conseguido penetrar nesse mundo de
demônios e de exorcitas?” (Ibid., 1962, p. 157). Tanto na Mesopotâmia como no Egito, os
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ritos e os exorcimos eram combinados com cataplasmas157, massagens, ligaduras, compressas
ou lavagens. Diziam: “Da vastidão dos céus soprou o vento e causou uma doença no olho do
homem... a doença desse homem foi observada pela deusa Namu. Tome cássia picada,
pronuncie o esconjuro158 e coloque uma ligadura sobre o olho do homem” (Ibid., p. 157).
2. Práticas medicinais mesopotâmicas para tratamento de doenças
Morris Jarrow, outro pesquisador da medicina mesopotâmica, examinou, por exemplo,
as instruções para o tratamento de um homem que sofria de um grave resfriado que atacara
também o estômago. Dizia a instrução:
1 – Dê-lhe raiz de pau-doce com água, sem comida, e ele irá sarar. 2 – Se ele
sofrer dores de estômago faça-o ajoelhar-se, derrame sobre ele caldo quente
de cássia fervida e ele irá sarar. 3 – Faça-o ajoelhar-se e deite água fria sobre
ele (sua cabeça) e ele irá sarar. 4 – Faça o tomar sal de amanu em jejum e ele
irá sarar. 5 – Faça o deitar-se com a cabeça para baixo e os pés para cima...
esfregue-o fortemente, e diga ao seu estômago: fique bom... (Ibid., 1962, p.
173).

Em relação as instruções para tratamentos de doenças dos olhos, que foram escritas no
séc. VII a.C., dizia para banhar os olhos inflamados em soluções alcalinas até que parasse o
lacrimejamento. Depois o doente receberia compressas de caldo de cássia com duas drogas
não identificadas, e era deitado num aposento escuro e fechado (Cf. THORWALD, p. 173).
De modo geral, estas receitas racionais, em quase sua totalidade não deixava de incluir
uma certa dose de magia e de ritos misteriosos (Cf. Ibid., p. 173).
2.1 Plantas medicinais descobertas na Mesopotâmia
Dedicados 20 anos ao estudo das tabuinhas de argila (escrita cuneiforme), o inglês R.
Campbell Thomphson, em 1924, apresentou uma importantíssima obra a qual se ocupava
exclusivamente das drogas e plantas medicinais da Mesopotâmia. Conseguiu-se decifrar mais
de duzentas e cinquenta plantas e outras substâncias utilizadas na Mesopotâmia para fins
medicinais. Além da papoula, que é a fonte do ópio, Thompson e seus colaboradores
identificaram muitas outras drogas igualmente empregadas no Egito. O fato que teve maior
significância, na época, foi o surgimento da beladona. Nessa planta é perceptível que a
salvação e a ruína estão lado a lado. Quando administrada em grandes quantidades, a
157

Substância medicamentosa feita com combinações de ervas, de consistência pastosa, destinada a ser
aplicada sobre a pele como descongestionante local ou como revulsivo.
158
Ação ou efeito de esconjurar; conjuro ou maldição. Ação de exorcizar; exorcismo.
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beladona pode provocar delírios e depois a perda da consciência. Administrada em doses
menores, relaxa e alivia (Cf. THORWALD, p. 168). Foi descoberto por Thompson e seus
colaboradores, que a beladona, na Mesopotâmia, era utilizada de forma racional, ou seja,
usava-se contra espamos vesicais, contra a tosse, no tratamento da asma e da salivação
excessiva. Um fato curioso era que os escravos serviam de cobaias para os experimentos das
drogas.
Entre as plantas medicinais, mencionadas nos textos mesopotâmicos, surge pela
primeira vez o cânhamo-indiano. Essa planta passou a ser empregada frequentemente na
região sendo usada como um tratamento contra as dores em casos de bronquite, males da
bexiga, reumatismo e insônia (Cf. THORWALD, p. 170).
3. Doenças que assolaram os impérios da Mesopotâmia
Os historiadores encontraram dificuldades maiores para descobrir quais doenças
costumavam assolar os habitantes da Mesopotâmia. As sepulturas da Mesopotâmia não
conservavam as múmias, o que poderia ser muito útil para testemunhar perante a posteridade
a história de seus sofrimentos e de sua morte. Devido ao solo da Mesopotâmia ser bem mais
úmido que o do Egito, não favorecia a mumificação natural dos mortos ou a conservação de
seus esqueletos, prática que fora muito praticada no Egito. (Cf. THORWALD, p. 132).
Nenhum daqueles homens que tinham vivido épocas mais ou menos prolongadas de
escavações arqueológicas na Mesopotâmia duvidava de que essa terra antiga tinha sido palco
de constantes epidemias e doenças infecciosas, muito mais que o Egito. (Cf. Ibid., p. 132).
A história da Mesopotâmia consistiu basicamente em uma sequencia de invasões
bárbaras ou indo-europeias. Eram guerras, conquistas e saques que se seguiam. As cidades
aniquiladas, desconstruídas, despovoadas e habitadas novamente, possibilitou a formação de
verdadeiros focos de epidemia. (Cf. Ibid., p. 133).
Uma das epidemias que atacou os habitantes da cidade foi a peste bubônica,
manifestando-se em lugares ocultos do corpo, cobertos pelas vestes. Morreram centenas de
pessoas. Frequentemente morriam pessoas antes mesmo dos bubões se tornarem visíveis. Os
sintomas típicos da peste bubônica eram os bubões que se formavam nas virilhas e axilas.
A malária também foi uma das outras epidemias da época. O guerreiro conquistador,
Alexandre Magno, foi uma das vítimas mais célebres da malária que grassava na região entre
os dois grandes rios. Os sintomas típicos desse male eram as dores na parte superior do
ventre, em consequência da hipertrofia do braço.
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Na época de forte calor de verão na Mesopotâmia, nuvens de insetos infestavam a
região. As moscas penetravam nos olhos, nos ouvidos e nas narinas. Elas transmitem graves
afecções ao aparelho digestivo, causando hepatite, bronquite e inflamações oculares. Há três
mil anos o ser humano se encontrava ainda mais exposto a todos esses tipos de doença que
hoje em dia.
O francês R. Labat, em 1951, chegou a descobrir, por trás de textos aparentemente
incompreensíveis, descrições de enfermidades que sintonizam com as ideias dos séculos XIX
e XX, citaremos umas das descrições abaixo:
O doente tosse sem parar, seu escarro é consistente e, por vezes, vem
misturado com sangue. Sua respiração soa como o som de uma flauta. Suas
mãos estão frias, mas os pés sentem calor. Ele transpira facilmente e seu
coração bate irregular. Quando se trata de casos graves, sobre o enfermo de
diarreias contínuas (tuberculose intestinal) (Ibid., 1962, p. 141).

Um dos pioneiros britânicos no campo da decifração de textos médicos cuneiformes, no
início do séc. XX externou sua opinião, nestes termos:
Considerando as fontes que nos informam sobre o estado de saúde dos
habitantes da antiga Mesopotâmia em sua totalidade, vemos que o país entre
os rios sofria em proporção muito maior do que o Egito com os mais
diversos tipos de doenças. Além das condições climáticas diferentes e além
de uma evolução histórica mais perturbada, esse fato se deve também a um
estado geral de higiene bem mais baixo (THORWALD, 1962, p. 142).

A sexualidade, na grande massa dos pobres buscava sua válvula de escape no convívio
da própria família. O pai “se entretinha com as filhas e noras”. O filho, “após a morte do pai
repousa no colo da mãe ou da madrasta”. Diante desse comportamento da sociedade da época,
é possível compreender que as doenças venéreas fossem ainda mais difundidas do que no
Egito. Muitas tabuinhas falam de outros males, como a espermatorréia e as mais variadas
formas de inflamação até a gonorreia. O auge está na seguinte descrição da gonorreia:
“Quando a urina de um homem parece a de um jumento, este sofre de gonorreia. Quando a
urina de um homem parece levedura de cerveja, este sofre de gonorreia...” (Ibid., 1962, p.
166).
4. Operações cirúrgicas realizadas pelos antigos médicos mesopotâmicos
Descobriu-se, de fato que haviam sido executadas operações cirúrgicas na
Mesopotâmica. Até o séc. 18 a. C., os médicos da Mesopotâmia já conheciam e executavam a
cirurgia da catarata, o turvamento do cristalino. Em 1916, o suíço Musy chegou à conclusão
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de que “por volta de 200 anos a. C. a catarata era conhecida pelos babilônios. Naqueles
tempos antiquíssimos, a operação de catarata era executada com a reclinação do cristalino por
meio de uma agulha de bronze” (Ibid., 1962, p. 162). A reclinação consistia em comprimir e
afastar para baixo o cristalino que tapava o campo visual, colocando-o na parte inferior do
globo ocular. Retirado o cristalino, é possível se ter uma visão mais rudimentar.
Através de uma escavação no solo de Nínive, descobriu-se uma série de instrumentos
cirúrgicos. Foi encontrado um bisturi de dois gumes, uma serra, duas facas de bronze, uma
pequena lâmina de obsidiana159 e um trépano para abrir crânios. Seria conhecida a abertura
cirúrgica do crânio para aliviar a pressão sobre o cérebro no caso de dores incontroláveis, ou
para remoção de fragmentos ósseos, em casos de fraturas? (Cf. THORWALD, 1962, p. 158).
Não foram encontradas provas decisivas dessas operações, ou seja, crânios com aberturas
feitas por instrumentos.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, foi apresentado um breve recorte histórico da Babilônia, sendo
considerada como o maior aglomerado daquela época, com quatrocentos mil habitantes que lá
viviam.
Os conhecimentos da cultura medicinal mesopotâmica se basearam em fontes
arqueológicas, o que comprovou a existência de médicos naquela época. Conseguiu-se
desenterrar e decifrar grandes partes das fontes existentes da época.
Diante do que foi exposto, podemos concluir que os médicos mesopotâmicos haviam
realmente desenvolvido métodos racionais de tratamento, porém muito depois dos egípcios. A
medicina mesopotâmica foi marcada por noções supersticiosas que a relacionavam com a
magia ou feitiçaria. Somente no 1.º milênio a.C. que tentaram libertar-se da magia, sem
contudo consegui-lo inteiramente.
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Obsidiana é uma rocha ígnea extrusiva constituída quase integralmente por um tipo de vidro vulcânico com
70% ou mais de sílica (SiO2 - dióxido de silício) na sua composição química.
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RESUMO: Este estudo assumiu como objeto a formação de coletivos inteligentes no
ambiente cibercultural contemporâneo, marcado pelo advento de novas formas de saber e de
novas relações intersubjetivas por elas mediadas. Quis pensar teoricamente os desafios dessa
formação à luz de Pierre Lévy tangendo as demandas sócio-culturais emergentes com o
desenvolvimento dos sistemas informáticos e telemáticos e com o surgimento do ciberespaço,
no ínterim dos séculos XX e XXI d. C. Objetivando compreender esses desafios, analisou a
configuração do dilúvio da cibercultura e como ele nos dispõe um Espaço do Saber cujo
advento marca novas formas de relações sociais com o saber. Como resultado, mostrou que o
Espaço do Saber em que se aloca a cibercultura de que somos parte nos impele ao cultivo de
uma engenharia do laço social que possa otimizar o potencial de Inteligência Coletiva
(possibilitado pelo desenvolvimento atual as tecnologias da inteligência), o que se dá pela
configuração cooperativa dos espaços de aprendizagem, valorizando as qualidades humanas a
partir da sinergia de suas competências.
Palavras–chave: ciberespaço, coletivos inteligentes, pierre lévy, sociedade da informação

ABOUT THE UNIVERSAL FLOOD OF CYBERCULTURE AND THE
ADVENT OF KNOW SPACE: CHALLENGES FOR THE FORMATION
OF INTELLIGENT COLLECTIVE
ABSTRACT: This study took as its object the formation of intelligent communities in the
contemporary cyberculture environment, marked by the advent of new forms of knowledge
and new intersubjectives relations mediated by them. I wanted to think theoretically the
challenges of such training in the light of Pierre Lévy touching the emerging socio-cultural
demands with the development of computer and telematic systems and with the emergence of
cyberspace, in the interim of XX and XXI d. C. In order to understand these challenges,
examined the cyberculture flood configuration and how it disposes us Saber Space whose
advent brand new forms of social relations to knowledge. As a result, showed that the
Learning Space in which it allocates cyberculture that we are part impels us to the cultivation
of a social bond engineering that can optimize the potential of Collective Intelligence (made
possible by the current development of intelligence technologies), which It is given by the
cooperative configuration of learning spaces, emphasizing the human qualities from the
synergy of their expertise.
KEYWORDS: cyberspace, intelligent communities, pierre lévy, information society
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INTRODUÇÃO
Vivemos um dilúvio informacional160 e comunicacional que faz emergir novos fluxos
de sentido sobre a Terra, nos sugere Pierre Lévy: somos sujeitos lançados num novo espaço
antropológico, novos Noés, navegando pelo amplo horizonte desterritorializado que está à
vista, por sobre as grandes águas da cibercultura. No oceano agitado da comunicação digital
estamos lançados, navegando por fluxos de informações nunca antes visto na história humana.
Somos contemporâneos de uma mutação civilizatória global, marcada principalmente pelo
progresso tecnológico da informática e da telemática, na esteira dos séculos XX e XXI d. C.
Inseridos nesse ambiente diluviano, estamos cada vez mais conectados e
informa(tiza)dos. A informática redefiniu tanto a forma como acessamos/produzimos
conhecimento, quanto o modo como usamos os mecanismos de interatividade para tecer redes
relacionais. Neste aspecto, seu desenvolvimento se confunde com o das telecomunicações, da
imprensa, das tecnologias audiovisuais e outros sucedâneos da tecnociência, associados, por
sua vez, à evolução da indústria multimídia. Esse panorama é importante para entendermos
que é desse processo de renovação dos meios de comunicação e informação que desponta
uma mudança no perfil dos laços sociais (Cf. LÉVY, 1999a, p. 13).
É nesse solo contextual que lançamos a problemática que matizará esta pesquisa, a
saber, quais os desafios para a formação de coletivos inteligentes no ambiente cibercultural
contemporâneo (que Pierre Lévy chama de Espaço do Saber)? Nestes termos, objetivamos
compreender esses desafios analisando – especificamente – o que configura o dilúvio da
cibercultura e como ele nos dispõe um Espaço do Saber cujo advento marca novas formas de
relações sociais com o saber.
Este trabalho nos propõe o ingresso num horizonte temático que se já possui ao menos
duas décadas na Europa e EUA e que, apesar de ser um pouco mais tardio no Brasil, desponta
com grande potencial, principalmente pelo aumento exponencial do acesso de sua população a
recursos informáticos e telemáticos. Para além disso, destacamos que mesmo se os estudos
sobre o que aqui tematizamos parecessem esgotados, ainda assim essa discussão seria
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“No meio do caos, Noé construiu um pequeno mundo bem organizado. Face ao desencadeamento de
dados, protegeu uma seleção. (...) ‘E Jeová fechou a porta por fora’ (Gênesis 7, 16). A arca foi fechada. Ela
simboliza a totalidade reconstituída. (...) Mas o múltiplo não se deixa esquecer. O dilúvio informacional jamais
cessará. A arca não repousará no topo do monte Ararat. O segundo dilúvio não terá fim. Não há nenhum fundo
sólido sob o oceano de informações. Devemos aceitá-lo como nossa nova condição. Temos que ensinar nossos
filhos a nadar, a flutuar, talvez a navegar. Quando Noé, ou seja, cada um de nós olha através da escotilha de
sua arca, vê outras arcas, a perder de vista, no oceano agitado da comunicação digital” (LÉVY, 1999b, p. 14-15).
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relevante, demandando revisão atualizantes, tendo em vista a fluidez dos parâmetros
tecnológicos, relacionais, educativos (e etc.) que marcam a cibercultura.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente artigo assume uma tipologia teórica fundamentada em investigações
bibliográficas. Expõe resultados parciais da pesquisa doutoral que desenvolvemos no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPB, cujo objeto é o projeto emancipatório
de coletivos inteligentes no contemporâneo Espaço do Saber. Como sinalizam os conceitos –
dispostos no título – de cibercultura, Espaço do Saber e Inteligência Coletiva, a discussão que
aqui promovemos parte dos fundamentos teóricos do filósofo e educador francês Pierre Lévy
(1993, 1996, 1999a, 1999b).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação
transformou o ambiente sócio-cultural contemporâneo. Vivemos no palco de uma
cibercultura, desafiados a viver num cenário de mudanças aceleradas e difusas, de saberes em
fluxo, de pertenças identitárias transfronteiriças, de uma estética ciborguiana, de relações
econômicas flexíveis e conectadas em rede, de uma política cibernética e cosmopolita.
No cenário do nosso tempo, os segredos públicos e privados estão disponíveis à
consulta, deliberadamente ou não, através das câmeras das ruas, dos realitys shows e das
webcans. Novas tribos culturais levantam suas tendas quase tão rapidamente quanto os
cliques que irrompem as antigas fronteiras geográficas em busca de novas informações, por
meio da internet, que, a propósito, também contribui para a desregulamentação identitária a
que somos submetidos, tão fluidas e incertas são nossas conexões relacionais, que transitam
entre o on-line ou off-line. Não obstante, as comunidades virtuais se diferem substancialmente
das antigas comunidades humanas, geridas pelos polos do dentro (aceitação) e do fora
(rejeição). As comunidades virtuais pressupõem pertenças mais flexíveis, já que ninguém está
totalmente dentro e fora da rede, independente de sua condição on ou off. Por outro lado, vale
ressaltar que esse dinâmico modus vivendi – aberto a informações constantes – não só enreda
formas sempre novas de relacionamentos interpessoais, como também novos tipos de acesso e
promoção do conhecimento, ao ponto de suscitar novas reflexões educacionais que pensem,
dentre outras coisas, questões como a democratização do saber no universo da rede, ou como
propormos a seguir, a formação de coletivos inteligentes.
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No que tange a internet, não só as fronteiras geopolíticas são resignificadas, mas
também o próprio universo das relações humanas, já que os indivíduos são constantemente
desafiados a se reconhecerem nas múltiplas imagens de si refletidas pelo espelho identitário
que esse contexto apresenta, espelho que há não muito tempo distinguia o concreto do
abstrato, o real do virtual161. No âmbito de seus desafios, a internet é um grande símbolo da
grande revolução informacional que ainda nos impele à renovação de posturas ideias e
práticas; possui o potencial de agregar muitos indivíduos (e suas particularidades) no mesmo
ambiente de comunicação. Seu uso aproxima os distantes.
Por meio da internet e do boom das redes sociais, vemos reemergir experiências de
mobilização política de coletividades. Como mecanismo organizador, as redes sociais estão
sendo usadas para a organização dessas e de outras manifestações populares. Contudo,
atualmente as redes sociais também vêm sendo usados como canais privilegiados de
mobilização de grupos fundamentalistas (principalmente o Estado Islâmico) que usam a web
para propagar os fundamentos de sua atividade militante e divulgar seus atos terroristas. Esse
“pequeno” recorte das inúmeras possibilidades humanas de fazer uso dos espaços virtuais e
atuais apenas ratifica a complexidade da cibercultura, ou melhor, do ciberespaço de onde ela
dimana, principalmente porque nele os distantes nunca estiveram tão próximos e a voz
pública nunca esteve tão acessível à coletividade em geral.
A cibercultura é um neologismo do qual Lévy faz uso para descrever “o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (1999b, p. 17). É
a cultura da rede, justamente porque emana do ciberespaço, o grande médium heterogêneo e
transfronteiriço que, ainda em fluxo de desenvolvimento graças ao fôlego inovador das
tecnologias digitais, interconecta tudo o que faz sentido no universo de relações do mundo da
vida, de pessoas a objetos, sejam eles computadores, torradeiras, automóveis, ou qualquer
outro que possua um canal de conexão à internet (Cf. 1999b, 127), rede das redes, lócus
virtual e descentralizador da informação mundial (Cf. 1999a, p. 12).
A cibercultura reflete esse movimento universal de comunicação todos-todos (Cf.
1999b, p. 63); afinal, é cada vez mais difícil encontrarmos pessoas e objetos empíricos
totalmente fora do ambiente de interconexão promovido pelo ciberespaço, totalmente fora do
161

Na direção contrária do significado que costumeira e equivocadamente se atribui ao virtual, nos associamos
a Pierre Lévy, para quem o conceito de virtual deve ser compreendido na linha filosófica da teoria aristotélica
do ato e da potência: “é virtual o que existe em potência e não em ato” (1996, p. 15). Assim sendo, como a
potência é uma dimensão da realidade fenomênica, “em filosofia o virtual não se opõe ao real, mas sim ao
atual: virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade” (1999b, p. 47).
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alcance de sites de pesquisa. O mundo humano se abre a virtualidade, é mapeado por dentro e
seus membros compartilham informações sobre o que os cercam, tecendo uma rede de
informações cada vez mais ampla, cada vez mais interativa. A cibercultura é a cultura das
redes digitais, da reciprocidade interativa e cooperativa162 das comunidades virtuais,
“construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimento, sobre projetos mútuos, em um
processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades
geográficas e das filiações institucionais” (Ibid., p. 127); é o lócus privilegiado do
desvelamento das informações públicas e privadas, um universo cosmopédico sempre aberto a
atualizações, propício ao desenvolvimento de aprendizagens mútuas, de crescimento coletivo,
como também ao seu contrário.
A cada instante, novas pessoas se conectam a superfície fluida da Internet e navegam as
ondas informacionais produzidas pelo fluxo de navegantes. Essas arcas são principalmente os
computadores, tablets e smatphones, mas não só, já que, na cibercultura, o mundo material é
pensado interativamente, com canais de interação junto à web, sejam objetos moveis ou
imóveis, carros, geladeira, casas, etc. Com tantas naus cibernéticas, os sujeitos diminuem suas
distâncias enquanto transitam mais constantemente no ciberespaço. Formam assim uma larga
rede interativa sempre aberta a novos contatos e cooperações.
Nesse contexto, se os próprios objetos produzidos pelos seres humanos estão cada vez
menos desconectados dessa rede interativa que é o ciberespaço, as ilhas de nativos nãodigitais estão sendo submersas e a “sobrevivência” humana cada vez mais atrelada ao
entendimento dos desafios do saber-fluxo e à apropriação de habilidades para navegá-lo, já
que não há território no mundo que esteja totalmente dissociado dos efeitos desse segundo
dilúvio. A interconexão é um fenômeno universal: direta ou indiretamente, todos estão
virtualmente conectados, exceto os que por ventura ainda se mantenham desconhecidos ao ser
humano. O ambiente off-line não mais significa um estado de isolamento do fluxo
ciberespacial, pois o ciberespaço se funde com o universo humano de relações.
Para Lévy, o ciberespaço é o médium comunicativo que surge da interconexão mundial
dos computadores e de suas memórias (Cf. 1999b, p. 92) e diz respeito não só à infraestrutura
material da comunicação digital, como também ao universo de informações que abriga e aos
indivíduos que navegam interativamente por esse universo (Cf. Ibid., p. 17). É “o espaço
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Marcamos aqui essa distinção por crermos que nem todo cenário de interatividade pressupõe relações
cooperativas.
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móvel das interações entre conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes
desterritorializados” (1999a, p. 29).
Esse conceito traduz o caráter virtualizante e desterritorializante do universo diluviano
gestado no seio da revolução digital, já prefaciada por várias obras de ficção científica do
século XX163. Ora, essas duas características revelam que, “no centro das redes digitais, a
informação certamente se encontra fisicamente situada em algum lugar, em determinado
suporte, mas ela também está virtualmente presente em cada ponto da rede onde seja perdida”
(1999b, p. 48). Esse grande espaço cibernético proclama um universum sob consulta e rompe
com as antigas fronteiras geopolíticas que preservavam informações e subjetividades
privadas. O privado se abre ao público e o público ao privado, de modo que se torna difícil
distinguir claramente suas fronteiras, se é que elas ainda subsistam. Nessa rede interativa, há
cada vez mais dados disponíveis sobre cada vez mais pessoas, objetos e relações; afinal, “o
ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento (pessoas-pessoas, pessoas- informações)
quase independente dos lugares geográficos (telecomunicação, telepresença) e da
coincidência dos tempos (comunicação assíncrona)” (Ibid., p. 49).
O ciberespaço não só deixa as informações fora de lugar: com os novos instrumentos de
comunicação (e a atual transformação contínua e rápida das paisagens científica, técnica,
econômica profissional, mental), também os seres humanos são desterritorilizados,
reassumindo a condição nômade de outrora (Cf. 1999b, p. 13), só que agora de modo mais
complexo, como imigrantes da subjetividade. Nômade, o ser humano “pluraliza sua
identidade, explora mundos heterogêneos, é ele próprio heterogêneo e múltiplo, em devir”
(LÉVY, 1999a, p. 135). Seus instrumentos de navegação são bancos de dados sempre
renovados (Cf. Ibid., p. 159) por novas informações injetadas na web por uma rede interativa
de links (hiperlinks) sempre dinâmicos, cujo comportamento nos remete, por exemplo, às
atuais relações econômicas, que apesar de ainda firmadas no capital e nos circuitos da
mercadoria, são cada vez mais voláteis e virtuais.
Somos cidadãos do ciberespaço. Assim designados, subjetivamos nossa experiência de
mundo sem a substancialidade das antigas pertenças identitárias, claramente territoriais. Esse
sujeito-cidadão é tensionado a adjetivações intermitentes do seu eu, já que suas experiências
pontuais não possuem um centro. Há muitos pontos centrais no ciberespaço e todos eles são
163

Destaque-se que a palavra ciberespaço foi empregada pioneiramente em 1984, por William Gibson, em seu
romance de ficção científica intitulado Neuromancer. Para Gibson, esse termo indica o universo das redes
digitais como ambiente de encontros e aventuras, espaço virtual de novos conflitos mundiais e relações
econômicas e culturais (Cf. 1999a, p. 104).
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centro e periferia, pois a rede que a designa tende ao rizomático. Em outras palavras, num
mundo onde tudo e todos estão sob consulta em tempo real e de qualquer lugar, somos todos
cidadãos de todas as formas plurais de cidadania que se abrem initerruptamente para além de
Estados de direito.
Essa disposição interativa e comunitária do ciberespaço faz dele um dos instrumentos
privilegiados da Inteligência Coletiva (Cf. LÉVY, 1999b, p. 29) que se manifesta na
contemporaneidade. Quanto a esse conceito, é importante ressaltar primeiramente que Lévy
associa a noção de “inteligência” a uma perspectiva necessariamente coletiva, já que, segundo
ele (Cf. 1996, p. 108-109) não somente linguagens, artefatos e instituições sociais pensam
dentro de nós, mas todo o mundo humano, ou como sugere Habermas (Cf. 2012b, 250), todo
o mundo da vida, com sua gramática intersubjetiva, suas linhas de desejo, seus polos afetivos,
suas máquinas mentais híbridas, seus horizontes de sentido repletos de imagens. Nesse
aspecto, Lévy ressalta que todos os quatro Espaços Antropológicos que despontam na história
da raça humana – a saber, a Terra, o Território, o Espaço das Mercadorias e o Espaço do
Saber – são ambientes culturais propícios para a constituição de um tipo específico de
Inteligência Coletiva. Mas o que são os Espaços Antropológicos? Respondamos a essa
questão a fim de entendermos melhor a afirmação anterior acerca da Inteligência Coletiva.
Segundo Lévy, Espaço antropológico “é um sistema de proximidade (espaço) próprio
do mundo humano (antropológico), e, portanto dependente de técnicas, de significações, da
linguagem, da cultura, das convenções, das representações e das emoções humanas” (1999a,
p. 22). O primeiro Espaço Antropológico é a Terra, que marca a experiência nômade
(especialmente no Paleolítico) da raça humana (Cf. Ibid., p. 115). Na Terra, os seres humanos
se identificam como microcosmos, baseiam seu conhecimento do mundo na oralidade.
Com o advento do Neolítico uma mutação antropológica se desvela em relação à Terra:
surge um novo Espaço, o Território. Nele, a vida humana se sedentariza e se organiza com a
agricultura, a pecuária, a cidade, o Estado e a escrita (Cf. Ibid., p. 23). Os sujeitos vinculam
sua existência simbólica a entidades territoriais (como a propriedade, as castas, os diplomas);
seus modos de conhecimento se baseiam na escrita e navegam pelo mundo através de
referenciais transcendentes (Cf. Ibid., p. 160-161), sejam eles religiosos, filosóficos,
matemáticos e etc. Nesse espaço, “duas pessoas dispostas de lados opostos da fronteira estão
mais ‘distantes’ entre si do que pessoas pertencentes ao mesmo país, mesmo que a relação
seja a inversa no espaço da geografia física” (Ibid., p. 22).
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O terceiro espaço é o das Mercadorias, emergente a partir do séc. XVI d. C., com o
mercantilismo europeu. Nele, o fluxo desponta como princípio de organização social: fluxo de
matérias-primas, de mercadoria, de riquezas, de informações, etc. (Cf. Ibid., p. 23). Os
territórios são subordinados aos fluxos econômicos e as fronteiras se tornam campos de
negociação. O conhecimento se baseia na tecnociência (Cf. Ibid., p. 179) e os itens
identitários dos homens e mulheres são a profissão, a renda e o salário (Cf. Ibid., p. 24).
Já na contemporaneidade emerge o Espaço do Saber, marcado por um novo
nomadismo: espaço flutuante, terra incógnita (Cf. Ibid., p. 16), universo diluviano. No Espaço
do Saber “o ser humano volta a ser nômade, pluraliza sua identidade, explora mundos
heterogêneos, é ele próprio heterogêneo e múltiplo, em devir, ser pensante” (Ibid., p. 135).
Essa é a época da informática, o “Noolítico” ou era do silício, ambiente privilegiado da
sociedade da informação e da comunicação, cujos sujeitos navegam em bancos de dados e
desafiam o tempo histórico, os limites da escrita, da cidade, do passado (Cf. Ibid., p. 15).
Cada característica manifesta por um Espaço Antropológico repercute na configuração
de tipos específicos de Inteligência Coletiva. Nesse aspecto, sejam quais foram essas
especificidades, essa inteligência resulta da mobilização sinérgica das competências, recursos
e projetos coletivamente disponíveis, que assim suscitam ativações cooperativas (Cf. 1999b,
p. 28). Assim sendo, estender esse conceito a todos os Espaços Antropológicos é assumir que
não somente nos dias atuais os coletivos se associam de modo coordenado, canalizando
eficazmente as competências disponíveis (Cf. LÉVY, 1999a, p. 28). Contudo, no Espaço do
Saber, esses atributos da Inteligência Coletiva despontam com um potencial inédito, muito
por causa da emergência de novas tecnologias da inteligência (Cf. LÉVY, 1993, p. 19-20),
especialmente as que tangem dispositivos informacionais e comunicacionais que, por sua vez,
viabilizam como nunca a capacidade humana de estabelecer diálogo, de compartilhar seus
saberes e competências, de aprender cooperativamente. Isso nos leva a crer, em outras
palavras, que vivemos num ambiente privilegiado para articularmos inteligentemente os
saberes e competências humanas disponíveis coletivamente, em função do nosso
desenvolvimento civilizatório.
CONCLUSÕES
Pela expressão cibercultural (Cf. LÉVY, 1999b, p. 130) de seu pendor pelo fomento de
uma Inteligência Coletiva vertida ao aumento das competências e da autonomia dos
indivíduos e grupos humanos (Cf. 1999a, 41), o Espaço do Saber é ambiente antropológico
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privilegiado para uma engenharia do laço social que, segundo Lévy, “é a arte de suscitar
coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas” (Ibid., p.
32). Assim configurada, essa engenharia assume a necessidade de forjar espaços relacionais
cada vez mais afeitos a aprendizagens cooperativas, ao compartilhamento coletivo do
potencial de inteligência latente no Espaço do Saber. Assim sendo, a realização desses ideais
exige dos sujeitos o refinamento de seus pressupostos de sociabilidade, como, por exemplo, a
disposição ao reconhecimento recíproco, o que obviamente sinaliza à demanda de uma
racionalidade adequada, exigência mais capital do que a mera posse de tecnologias de
comunicação, principalmente por crermos que nem todo ato comunicativo é autônomo,
dialógico, cooperativo. Nessa esteira, o Espaço do Saber é ambiente fértil a uma engenharia
do laço social fundada em processos colaborativos abertos, avessos, assim, ao tensionamento
de instâncias sistêmicas cujo modus operandi é a instituição de relações colonizadoras de
poder. Nesse sentido, se o fomento do potencial de Inteligência Coletiva inerente ao Espaço
do Saber pressupõe laços sociais firmados sobre aprendizagens cooperativas a partir das quais
os saberes e competências disponíveis sejam compartilhados coletivamente, um coletivo
inteligente não se revela o mesmo que um coletivo inteligentemente gerenciado.
Essa tensão entre perfis coletivos de Inteligência nos desafia a pensar a Inteligência
Coletiva no Espaço do Saber acompanhando as tendências mais positivas da “evolução” em
curso, fomentando um projeto de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes, projeto
inacabado que depende, portanto, dos seguintes eixos, segundo propõe Pierre Lévy (1996, p.
118): a recriação do vínculo social mediante trocas de saber; o reconhecimento, a escuta e a
valorização das singularidades; a conquista de processos democráticos mais diretos e
participativos; o enriquecimento das vidas individuais; a invenção de formas novas de
cooperação abertas para a resolução dos terríveis problemas que a humanidade deve enfrentar;
a disposição das infraestruturas informáticas e culturais da inteligência coletiva.
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RESUMO: O estudo analisa a estruturação da vida de bairro na Bomba do Hemetério,
considerando o papel dos distintos agentes sociais e culturais que lá atuam. Com base numa
abordagem qualitativa que se apoiou na realização de entrevistas semiestruturadas, conversas
informais, registro fotográfico, dentre outras técnicas de pesquisa, faz-se uma análise do
cotidiano do bairro da Bomba do Hemetério, na cidade do Recife-PE, por meio da
investigação da apropriação do espaço público e das distintas formas de sociabilidade urbana.
Em termos teóricos, parte-se do pressuposto de que o bairro se constitui com base nas
relações identitárias, vínculos de pertencimento e, portanto, apresenta forte conteúdo
simbólico. A Bomba do Hemetério é um importante centro da cultura popular do Recife, com
o funcionamento de orquestra, escola de samba e grupos carnavalescos. Dentre os problemas
mais apontados pelos moradores estão a sujeira gerada pelo lixo espalhado nas ruas e a
poluição dos canais. Há, ainda, carência de infraestrutura e de espaços públicos para lazer e
prática de esportes, mesmo que a sociabilidade urbana se realize nas ruas, largo e outros
espaços adaptados pelos moradores. Desse modo, numa típica realidade de periferia das
cidades brasileiras, a vida de bairro nesse bairro periférico do Recife enseja uma sociabilidade
urbana muito intensa, tanto em sentido simbólico, quanto identitário.
Palavras–chave: agentes culturais, apropriação do espaço público, vida cotidiana

Urban sociability and neighborhood life in Bomba Hemetério, Recife-PE

ABSTRACT: The study analyzes the structure of neighborhood life in Bomba do Hemetério,
considering the role of the distinctive social and cultural agents that work there. Based on a
qualitative approach that is based on the realization of semi-structured interviews, informal
conversations, photographic record, among other research techniques, it makes a daily life
analysis of Bomba do Hemetério neighborhood in the city of Recife-PE, by investigating the
appropriation of public space and the different forms of urban sociability. In theory, it starts
from the assumption that the neighborhood it is based on identity relationships, belonging
links and, therefore, has a strong symbolic content. The Bomba do Hemetério is an important
center of popular culture of Recife, in the presence of an orchestra, samba school and carnival
groups. Among the problems most mentioned by residents are dirt generated by the waste
spread on the streets and the pollution of channels. There is also a lack of infrastructure and
public spaces for leisure and sports, even if the urban sociability takes place in the streets,
wide and other spaces adapted by residents. Thus, a typical reality outskirts of Brazilian cities,
neighborhood life in this suburb of Recife entails a very intense urban sociability, both in
symbolic sense, as identity.
KEYWORDS: cultural agents, daily life, public space appropriation
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como propósito trazer o estudo sobrevida de bairro, o qual, por
vezes, tem relação com o sentido de pertencimento que leva à apropriação de seus espaços
públicos. Para compreender como se dá a sociabilidade urbana na Bomba do Hemetério,
bairro recifense que compôs o recorte espacial pesquisado, é fundamental trazer à tona as
ações de determinados atores sociais e culturais que lá atuam. Tal é o caso de moradores,
comerciantes, líderes comunitários e produtores culturais.
Ao estudar a vida de bairro da Bomba do Hemetério, investigou-se a sociabilidade
urbana relacionada com a apropriação dos espaços públicos e as relações de vizinhança.
Sendo assim, fez-se necessária a análise de vínculos identitários dos habitantes com os
espaços onde vivem, trabalham e praticam lazer. Segundo Michel de Certeau (2013, p. 38)
”[...] a vida cotidiana no espaço urbano, [...] molda de maneira decisiva a noção do bairro”.
O bairro estudado é habitado predominantemente por população de baixo poder
aquisitivo, compondo, inclusive, áreas de morros com ocupação em suas encostas e alguns
córregos, configurando em muitos casos situação de vulnerabilidade socioambiental. É uma
área bastante densa em termos de população e de forma geral é marcada pelas condições
precárias de moradia e de infraestrutura urbana. De acordo com o IBGE (2010), o rendimento
médio mensal por domicílio particular da Bomba do Hemetério é de R$ 1.365,55contando
com um total de 8.472 habitantes distribuídos numa área de 0.44 km2,confirmando a alta
densidade populacional do bairro.
Atualmente, esse lugar é marcado por sua rica cultura popular, reconhecida por ser o
espaço da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, sob a supervisão do Maestro Forró,
importante agente cultural que atua na cidade do Recife e tem inserção na cena cultural
nacional. Há também a agremiação carnavalesca Gigante do Samba, tendo sido, inclusive,
campeã do Carnaval 2016, além dos vários blocos de rua. Essa inserção na cultura popular
também contribui para que um dos elementos de destaque da Bomba do Hemetério seja a sua
rica vida de bairro, justamente, dentre outras coisas, pela atuação dos agentes culturais que
interferem decisivamente no cotidiano.
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METODOLOGIA DO TRABALHO
Adotou-se a abordagem qualitativa por considerá-la mais apropriada, tendo em vista o
objeto estudado e os preceitos teóricos que foram tomados, como vida de bairro, sociabilidade
urbana e apropriação do espaço público.
Inicialmente, esta pesquisa científica compreendeu etapas como o levantamento
bibliográfico e a consulta ao Banco de Teses e Dissertações (BTD) da UFPE. Outro ponto
essencial tomado para o desenvolvimento desta pesquisa foi a leitura crítica dos textos para
aprofundamento teórico e metodológico. O trabalho de campo, por sua vez, foi importante
para identificação in loco do contexto empírico pesquisado, produzir o registro fotográfico,
bem como realizar entrevistas com moradores, comerciantes e outros agentes sociais e
culturais atuantes no bairro.
Para fazer a caracterização do recorte empírico da pesquisa procedeu-se ao
levantamento de dados quantitativos sobre o bairro com base na plataforma SIDRA (Sistema
IBGE de Recuperação Automática).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como diz Michel de Certeau (2013), o bairro é o lugar onde ocorre “encenação da
vida cotidiana”. Além disso, o bairro é espaço de uma relação com o outro como ser social.
Nas grandes cidades, a exemplo do Recife, ocorre cada vez mais o processo de atomização
das relações sociais, o que contribui para transformar os bairros em não-bairros (SEABRA,
2001). Aqui, o bairro é concebido como os espaços ou fragmentos da cidade construídos com
base nas relações identitárias, vínculos de pertencimento e, portanto, que apresenta forte
conteúdo interacional e, sobretudo, simbólico (SOUZA, 2013).O não-bairro, por seu
turno,designam os espaços ou fragmentos da cidade que mesmo muitas vezes sejam
oficialmente reconhecidos como bairros, são meros recortes político-administrativos e,
distintamente dos bairros, carecem da sociabilidade urbana marcada pelas relações identitárias
condicionadas pela vizinhança e suas conveniências (CERTEAUS, 2013), com tudo o que
isso implica de positivo ou negativo.
Análise das ações e articulações dos agentes sociais e culturais como possíveis
estruturadores da vida de bairro
Durante o período do carnaval, na Bomba do Hemetério, há vários blocos
carnavalescos e maracatus, como: o Maracatu Nação Elefante, o Caboclinho Sete Flechas e a
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agremiação Abanadores do Arruda., sendo o bloco mais famoso o do Seu Hemetério, como
forma de homenagem o fundador que dá nome ao bairro. Também não se pode perder de vista
que o bairro da Bomba do Hemetério é um dos polos organizados pela Prefeitura do Recife
durante o carnaval.
Vale citar a atuação da agremiação carnavalesca Gigante do Samba (Fig. 1), que
também é um importante elemento cultural do bairro, sendo um marca da Bomba nos
carnavais do Recife, representando seu samba nos concursos e uma área de lazer durante o
ano inteiro.

Figura 1: Escola Gigante do Samba. Fonte: Gustavo Maciel, nov/2015.

A atuação de agentes culturais, tal como ocorre nessa escola de samba corrobora para
a ideia de que o bairro corresponde a um espaço de continuidade espacial onde se projetam
ações de apropriação do espaço público e o consequente sentido de pertencimento de seus
moradores, comerciantes e outros agentes sociais concretos. Sob esse ponto de vista, a vida de
bairro se materializa numa sociabilidade urbana que envolve a apropriação e usos de espaços
relacionados com a festa e o encontro. Na Bomba do Hemetério, aos finais de semana, a
escola de samba abre suas portas e realiza festas. Ela funciona como um clube e traz várias
pessoas de fora do bairro para usufruir dessa manifestação cultural.
A Orquestra Popular da Bomba do Hemetério é outro importante agente cultural que
dá bastante visibilidade ao bairro em contexto, mostrando para outros lugares, dentro e fora
do Brasil, o que é produzido localmente. Dentre as maiores virtudes da orquestra, pode-se
dizer que é o fato de seu trabalho trazer maior visibilidade para a Bomba e,
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consequentemente, certo aumento na autoestima de seus moradores, tal como foi destacado
por alguns deles durante as entrevistas.

Caracterização da apropriação dos equipamentos públicos e as distintas formas de
sociabilidade urbana
Foi possível constatar que há, sob esse aspecto, uma relação de confiança e convívio
entre o comerciante e o freguês, o que torna possível o uso do “velho” caderninho do fiado,
um tipo de crédito totalmente eliminado nos modernos estabelecimentos comerciais, mas que
mesmo como resíduos, permanecem em alguns poucos mercadinhos na Bomba do Hemetério.
Mesmo que seja algo à primeira vista banal, isso dá uma boa medida das relações de
confiança e, por conseguinte, de forte vínculo entre os moradores e os comerciantes do bairro.
Considerando as palavras de Michel de Certeau (2013), comprar não é apenas realizar troca
de dinheiro por alimentos, mas, além disso, ser bem servido quando se é bom freguês.
Dessa forma, é no pequeno comércio da área onde também ocorre parte expressiva da
sociabilidade urbana, pois os comerciantes e prestadores de serviços possuem vínculos de
convivência direta entre si, como comerciantes e fregueses que se conhecem mutuamente e
nesse sentido a relação de comércio parece ir além de um simples ponto de comercialização
de mercadorias, como nos hipermercados e shopping centers. Em certo sentido, pode-se dizer
que as relações que se dão no comércio de bairro são um “termômetro” da sociabilidade
urbana nos diversos espaços periféricos da cidade, sem perder de vista que tal atividade é cada
vez mais permeada pelo uso de transações modernas, como o cartão de crédito, o que tende a
tornar as relações entre comerciantes e clientes cada vez mais impessoais.
A maior concentração do comércio ocorre na principal rua do bairro (Fig. 2), a Rua
Bomba do Hemetério. Lá, é possível encontrar quase todos os dias da semana no turno da
manhã e tarde uma pequena feira ao ar livre, além de outros estabelecimentos comerciais. Já à
noite, algumas carroças de alimentos tomam conta das calçadas ou mesmo de trechos de
algumas ruas e funcionam até a madrugada, devido ao grande movimento que há nessa rua.
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Figura 2: Comerciantes apropriam-se das calçadas da Rua Bomba do
Hemetério. Fonte: Gustavo Maciel, dez/2015.

Já à noite, algumas carroças de alimentos tomam conta das calçadas ou mesmo de
trechos de algumas ruas e funcionam até a madrugada, devido ao grande movimento que há
nessa rua. Nota-se que o comércio de lanches e bebidas é tanto uma alternativa de renda,
como um tipo de lazer para os moradores (Fig. 3). Trata-se de uma forma de sociabilidade
urbana, fenômeno típico das áreas periféricas da cidade.

Figura 3: Apropriação de comerciantes de lanches e bebidas nas calçadas da Rua
Bomba do Hemetério durante o período da noite. Fonte: Gustavo Maciel, jun/2016.

No que tange aos espaços públicos do bairro, é possível encontrar um dos pontos mais
famosos, o Largo Castro Alves. Nesse lugar ocorrem atividades relacionadas ao comércio,
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lazer e cultura, além de ser um dos polos oficiais do carnaval da cidade. O largo é separado
por um canal de escoamento das águas pluviais, porém tomado por esgoto a céu aberto.
Apesar do mal cheiro, parte dessa área é tomada pelo comércio informal, com a instalação de
barracas principalmente de hortifrutigranjeiros (Fig. 4). Essa estratégia de sobrevivência de
diversas famílias acaba se traduzindo num dos principais problemas socioespaciais do Recife,
efeito de um processo histórico de crescimento acentuado da cidade, porém desprovido das
boas condições urbanas para tal.

Figura 4: Apropriação de comerciantes e prestadores de serviços no Largo Castro
Alves. Fonte: Gustavo Maciel, fev/2016. .

Vale dizer também que, tanto os largos quanto algumas ruas do bairro, são os locais
onde é possível ver muitas crianças e adolescentes praticando lazer. Esse é um dos traços da
vida urbana em espaços da periferia pobre de muitas cidades brasileiras, em que as crianças
praticam esportes na rua, já que não há espaços com estrutura poliesportiva. A gestão
municipal esquece (ou simplesmente não tem interesse em enxergar) que a rua e os espaços
públicos em geral, incluindo áreas de lazer mais adequadas, como gramados, piscinas,
quadras e ginásios poliesportivos, simplesmente não existem nas áreas pobres. Fazer da rua o
“parque de diversão” ou o espaço da prática cotidiana de esportes se explica conforme afirma
Carlos (2013, p. 23), pois “Nos bairros populares - com população de baixo poder aquisitivo a rua é quase uma extensão da casa.”
Como a prática de lazer não deve ser associada unicamente a crianças e jovens, vale
frisar também atividades nesse sentido praticadas pelos moradores adultos e idosos do bairro.
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O jogo de dominó é uma das interações sociais que ocorrem nas calçadas das ruas do bairro,
em especial por essas faixas etárias. Existem ligas de dominó com sedes físicas na Bomba do
Hemetério e em outros próximos. Lá, ocorre o evento chamado de Torneio Individual de
Dominó Comunitário, no qual, além de se jogar dominó as pessoas interagem com música e
dança. Como diz Carlos (1996), ao final dos campeonatos esportivos, a rua pode ser palco de
comemoração dos moradores. Esse palco é onde a sociabilidade urbana adquire bastante
sentido, pois é a partir dessas interações que a vida de bairro se realiza como encenação da
vida cotidiana, tal como já frisado com base em Certeau (2013).
Entre os problemas encontrados na Bomba do Hemetério e apontados por alguns
entrevistados, o mais evidente e reclamado pelos moradores é a sujeira gerada pelo lixo
espalhado nas ruas e a poluição dos canais. Embora muitos problemas no bairro sejam de
responsabilidade do poder público, no caso particular da falta de limpeza pública, constatouse que há também grande responsabilidade dos próprios moradores, na medida em que a
coleta é feita regularmente, entretanto muitos moradores jogam o lixo em locais
inapropriados. Tal constatação chama a atenção para a necessidade de ações mais efetivas
com vistas a uma maior sensibilização dos moradores em relação à necessidade de
conservarem o meio ambiente em que vivem.
A construção de uma vida urbana melhor é papel de todos, embora, sobretudo em uma
área de tantas carências, cabe principalmente à gestão pública dotar o bairro das condições
para que os seus moradores, comerciantes, agentes sociais em geral possam usufruir o direito
à cidade em sua plenitude. Nesse contexto, pelo exposto acima, as boas condições de vida
urbana em bairros pobres como a Bomba do Hemetério dependem muito das ações e políticas
do poder público. Por outro lado, apesar da intensa vida cultural do bairro, ainda há muito o
que se avançar em termos de um ambiente com espaços públicos para a sociabilidade urbana e
o exercício da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante o que foi, compreende-se que a Bomba do Hemetério, apesar das fragilidades e
problemas sociais e urbanos, possui uma intensa vida de bairro em grande parte atrelada à sua
dinâmica cultural. A força da cultura popular, no entanto, não tem se traduzido em maior
atenção do poder público para atender as diversas carências desse bairro. Um exemplo cabal
desse contexto é o Largo Castro Alves, com seu uso intenso e seus problemas a olhos vistos.
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Vê-se que o meio das ruas é onde acontecem as diversas interações sociais e as festividades.
Na Bomba, as ruas possuem mais do que a função de passagem entre transeuntes e assumem a
função de espaços públicos. A criatividade é usada para adaptar espaços simples em locais de
convívio tornando a vida cotidiana mais dinâmica. Apesar dessas carências básicas, a Bomba
do Hemetério dá a lição de que a vida urbana e tudo o que ela tem de sentido de bairro em
sentido simbólico, identitário e interacional, é algo possível.
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Sociedade de Debates do IFRN (SdDIFRN), suas motivações, métodos e benefícios inerentes.
Nesse sentido, começa remontando ao movimento dos debates competitivos no Brasil, e como
eles influenciaram o projeto no âmbito do ensino médio. Segue mostrando seu modo de
funcionamento adaptado ao público juvenil, apresentação acompanhada de uma descrição dos
benefícios potenciais da atividade. Finaliza reconhecendo os pontos positivos do projeto e em
que sentido ele pode melhorar no futuro.
Palavras–chave: cidadania, competitivo, ensino, projeto, público

IFRN DEBATING SOCIETY
ABSTRACT: This work intends to present the project IFRN Debating Society (SdDIFRN),
their motivations, methods and inherent benefits. In this sense, starts dating back to the
movement of competitive discussions in Brazil, and how they influenced the project in the
high school. Continues to show its operation adapted to the young audience, presentation
accompanied of a description of the potential benefits of the activity. It ends recognizing the
positive aspects of the project and in what sense it can improve in the future.
KEYWORDS: audience, citizenship, competitive, education, project
INTRODUÇÃO
Os debates são essenciais não apenas para a formação do caráter e da educação de
qualquer um que viva numa democracia, mas também para sua formação intelectual. Com
efeito, o despontar da democracia na Grécia antiga veio acompanhado de uma enorme
demanda por debates públicos, tendo em vista que as decisões, agora sendo responsabilidade
não de um soberano inquestionável, mas de um grupo de cidadãos, precisavam ser aceitas
pela maioria. Disso surgiu a necessidade do uso da razão e da palavra como meio de
convencimento, necessidade que perdura até hoje como elemento essencial das sociedades
democráticas.
Do ponto de vista intelectual, o constante confronto que se faz com opiniões diferentes
das nossas leva-nos a tentar aprofundar as nossas próprias, momento em que as tornamos
mais sólidas ou as abandonamos em prol de uma que julgamos melhor. Em qualquer que seja
o caso, o ganho é enorme. Tudo isso mostra a importância dos debates para o cidadão, e em
especial para o cidadão em formação, ou seja, o jovem.
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Atentando para essa importância, a SdDIFRN tenta trazer os benefícios inerentes da
prática dos debates competitivos para os alunos do ensino médio dos cursos integrados do
IFRN (campus Apodi). Iniciada em 14 de Janeiro de 2015, o projeto Sociedade de Debates do
IFRN (SdDIFRN), surgiu como ampliação de uma prática avaliativa da disciplina de filosofia,
realizada nos 3º anos do ensino médio. Nesta prática, diversos alunos dividiam-se em equipes
para montar um júri simulado, onde temas de relevância social e ética eram discutidos. Nesta
prática, o foco principal estava no caráter argumentativo dos debates, tendo em vista que
nenhuma das equipes escolhia o tema ou posição que deveria defender, o que ocasionalmente
fazia com que eles fossem obrigados a defender posições contrárias as suas. Nesse sentido,
essa atividade servia para avaliar a capacidade de pesquisa, criação e apresentação de
argumentos por parte dos envolvidos.
Uma vez encerradas as atividades avaliativas, surgiu um sentimento comum pela
continuação da prática de debates, razão pela qual se fundou um grupo extra aula dedicado a
esse fim. Inspirando-se em outros grupos já existentes em diversas universidades do país,
como a Sociedade de Debates da UFC, da UFRN, e o Instituto Brasileiro de Debates, a
SdDIFRN visa estudar técnicas argumentativas e oratórias objetivando seu uso em debates
competitivos, ou seja, debates em que ambos os grupos competem a fim de mostrar sua
superioridade na habilidade de defender uma posição por meio da argumentação.
No que se segue, apresentaremos o método seguido pelo projeto, e seus benefícios
inerentes.
MATERIAL E MÉTODOS
Embora haja algumas particularidades no modelo de debates adotado pela SdDIFRN,
ele se baseia, assim como todas as sociedades de debates espalhadas pelo Brasil, no modelo
British Parliamentary, que conta como uma de suas características a simplicidade das regras e
a possibilidade de que mesmo pessoas com pouca experiência possam participar quase que
imediatamente.
Cada debate ocorre entre duas equipes, cada uma com três pessoas, chamados de líder e
deputados. Uma das equipes, nomeada de Governo, será favorável à moção proposta, e deve
oferecer a melhor defesa possível para a aceitação daquela moção, enquanto a segunda,
chamada de Oposição, será contrária, e deve tentar ao máximo argumentar que as razões da
sua rival não são boas, ou que existem razões mais fortes para rejeitarmos a moção.
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O ideal é que os membros da equipe e suas posições em um debate sejam escolhidos por
meio de sorteio, a fim de treinar desde o início a capacidade de se relacionar e trabalhar com
pessoas diferentes.
A moção é o tema que será debatido, e normalmente assume a forma “Esta casa
acredita/defende que X”. As moções podem ser as mais variadas possíveis, mas tentam seguir
duas orientações básicas: não podem ser enunciadas de forma a dar uma vantagem injusta
para um dos lados, e não devem propor temas para os quais já existem argumentos prontos
disponíveis ao aluno.
O primeiro critério tem razões óbvias. Uma moção como “Esta casa defende que todas
as mulheres merecem respeito” obviamente é mais difícil de se atacar, e portanto mais injusto,
do que por exemplo “Esta casa acredita que os pais devem pagar seus filhos para que eles
tirem boas notas”. Já o segundo apela para um dos objetivos da sociedade, o treino da
capacidade de improvisar, algo que estaria em risco caso o aluno encontrasse argumentos
prontos em sua pesquisa.
Ainda, a moção é divulgada apenas 20 minutos antes do debate, reforçando o caráter
improvisado dos argumentos e o apelo aos seus conhecimentos prévios, bem como sua
agilidade de raciocínio.
Iniciado o debate, cada equipe profere três discursos alternadamente. Os primeiros a
proferir o discurso (os líderes) têm 5 minutos cada, enquanto os dois discursos seguintes de
cada lado, proferidos pelos deputados, possuem 4 minutos cada. Há ainda um quarto discurso
para cada lado, chamado de conclusão, em que qualquer um dos membros da equipe pode
revisar os argumentos de sua equipe e justificar porque deve vencer o debate.
Durante cada discurso, não é permitido que o debatedor tenha ajuda de seus colegas de
equipe, bem como não é permitido a intervenção de alguém da equipe rival. Isso serve para
que o debatedor possa expor seus argumentos, e apenas os seus, naquele momento. Cada
debatedor tem seu tempo, e deve fazer o melhor uso dele possível, sem intervenção externa.
Finalizados os discursos, uma mesa composto por um ou mais professores deve avaliar
o debate e apontar uma equipe vencedora, baseando-se em qualidades como coerência das
informações trazidas, quantidade de argumentos, capacidade de improviso, clareza e bom uso
da voz, entre outros.
Contudo, mais importante que o resultado final são as considerações feitas pelo
avaliador no sentido de apontar os aspectos positivos e negativos do debate. Nesse sentido ele
deve comentar quais os pontos fortes e fracos de cada equipe e debatedor. Um argumento
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fraco, uma estratégia bem sucedida, uma analogia mal feita, um tom de voz confiante ou uma
má linguagem corporal, tudo que parecer relevante deve ser apontado como coisas que devem
continuar presentes ou ser melhoradas nos debates seguintes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Organizada dessa forma, a SdDIFRN pôde contribuir para uma série de aprendizados
relativos às capacidades argumentativas dos alunos, dentre as quais citamos as mais óbvias.
Seleção, adaptação e organização do modelo prévio
Como os temas são dados apenas alguns minutos antes do debate, as equipes têm
pouquíssimo tempo para montar seus argumentos, o que significa pouco tempo para pesquisar
tópicos relativos a ele. Sendo assim, na maioria das vezes ele é obrigado a recorrer a
conhecimentos prévios sobre temas análogos de onde ele possa retirar dados ou raciocínios
relevantes ao tema em questão.
Isso implica em um processo triplo. Seleção, adaptação e organização de informações.
A equipe seleciona o conhecimento que julga relevante dentro de seu conhecimento prévio,
adapta-o ao tema em questão e organiza-o de forma a coincidir com os requisitos do debate.
A familiaridade com esse processo leva o estudante não apenas a reconhecer o valor de
um bom leque de conhecimentos gerais, já que eles mostram-se úteis no momento do debate,
mas também a se habituar ao exercício de abstração, que leva alguém a ver por trás das
informações os raciocínios, dados e ideias que podem ser relevantes a outros contextos.
A importância de se definir bem as ideias
Debatedores também aprendem a importância de se definir com clareza uma moção,
delimitando-a, de forma que todos possam ater-se a ela e apenas a ela durante o debate.
Quando isso não acontece, as equipes podem falar de temas ligeiramente diferentes, não
compreender toda a extensão da moção debatida, ou ainda deixar quem os ouve confusos.
Veja por exemplo a moção “Esta casa acredita que os estudantes devem escolher que
disciplinas cursar”. Ao se debater um tema desse tipo, o estudante aprende que antes é preciso
definir certos termos, respondendo a perguntas como: que estudantes? Todos, ou apenas
aqueles do ensino médio? Desde o início, ou apenas nos estágios finais de sua formação?
Haverá um número obrigatório de disciplinas a serem cursadas, ou o número também deve
ficar a critério dos estudantes?

Artigos

Ciências Humanas

14900

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Se as equipes não definem exatamente sobre o que a moção fala, uma delas pode estar
se referindo apenas a estudantes de um nível, enquanto a outra se refere a estudantes de outro
nível. Nesse caso, não existe um debate real, pois seus argumentos estão desencontrados. Um
argumento relevante para uma interpretação da ideia pode ser irrelevante se adotarmos outra
interpretação.
Esse apelo à capacidade de definir claramente uma ideia mostrar-se-á útil para além do
debate. Com efeito, na medida em que se habitue a isso, o estudante será mais exigente
quando ouvir argumentos para além da sala de aula, fazendo sempre a pergunta: “ao que
exatamente esse argumento está se referindo?”
Essa percepção é ainda essencial para uma segunda atividade, a análise de relevância:
julgar a relevância de argumentos é importante tanto para quem profere quanto para quem
ouve. Saber se seu argumento é relevante envolve antes de tudo saber exatamente sobre o que
os dois lados de um debate discordam, e, portanto, sobre o que exatamente estão falando.
Como identificar, criar e atacar argumentos
A identificação de argumentos é a competência mais urgente para os debatedores. É
aprendendo a ver argumentos como ideias sustentadas por certas razões que os debatedores
aprendem, por um lado, a expor razões que conduzam à sua ideia de forma mais segura
possível, ao mesmo tempo em que procuram pontos na argumentação de seu rival que ele
pode atacar para derrubar todo seu argumento. Isso só é possível quando se atenta para a
identificação de argumentos.
Os debatedores percebem com o tempo como criar bons argumentos. E isso envolve
principalmente a associação de sua posição com algo que é valorizado pelos seus ouvintes. É
assim que, tentando prestar o máximo de persuasão aos seus argumentos, eles procuram dizer
que a aceitação de sua ideia conduzirá, por exemplo, a uma maior justiça, mais segurança,
menos sofrimento, menos problemas, etc. Esse traço do debatedor atende a uma característica
essencial a todo bom debatedor; a capacidade de despertar a empatia de seu público.
Já a crítica de argumentos é o lado oposta da mesma moeda, e algo que todo debatedor
também deve aprender. Nesse estágio, eles aprendem principalmente a fazerem as seguintes
perguntas; esses dados são suficientes para justificar essa ideia? Qual dessas razões eu preciso
atacar para derrubar a ideia de meu oponente? O que direi caso ele ataque as razões que eu dei
em suporte para minha ideia?
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Oratória; a importância da voz na transmissão da mensagem
Os debates mostram também que, além de ter argumentos bem construídos, todo
debatedor precisa também saber como enuncia-lo de forma sedutora. E isso pode ser
alcançado através de uma boa oratória, isto é, através do uso de um bom tom de voz, da
gesticulação, da postura corporal, tudo isso sendo usado para enfatizar certas frases ou
palavras, para criar climas de suspense ou de urgência em um argumento.
A importância de ser claro
Muitas vezes falamos de forma que pressupomos que quem nos ouve conhece tudo
sobre o que falamos, bem como da forma como falamos. Esse é um dos erros mais comuns
que quem debate comete. É preciso sempre se fazer essas duas perguntas: quem está me
ouvindo, tem condições de entender o que estou dizendo? Que tipo de conhecimentos eles
precisa ter para entender isso? Isso nos ajuda a tornar nossa fala a mais clara possível, o que
ajuda mesmo quem já conhece aquele assunto.
Capacidade de síntese
A existência de tempos limite, além de evitar que o debate se arraste de forma
indefinida, serve ainda para exercitar a objetividade e capacidade de síntese do debatedor.
Nesse sentido, obriga-o a resumir seus argumentos ao essencial e a evitar ao máximo
divagações. Esse apelo por objetividade é uma lição que será cobrada em todos os momentos
de sua vida, já que em raros lugares alguém tem a oportunidade de falar tanto quanto queira.
Identificado Falácias
A identificação de falácias também faz parte do aprendizado daqueles que praticam os
debates competitivos. Falácias são argumentos que parecem bons, mas não são. Sua
identificação é essencial num debate, pois mostra que as ideias que elas pretendiam justificar
não estão justificadas, o que, além de levar os debatedores a evita-los, denunciar quando
alguém as comete.
A familiaridade com a identificação de falácias faz com que o debatedor seja mais
atencioso com qualquer outra mensagem que receba no seu dia a dia. Seja pela televisão, em
suas leituras, na escola ou ainda em conversas casuais, o debatedor torna-se mais crítico e
menos passivo sobre o que ouve e também sobre o que fala.
Civilidade
Talvez o mais importante benefício da prática dos debates competitivos seja o apelo que
eles fazem às qualidades que se espera de qualquer cidadão; educação, civilidade, honestidade
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e apego à razão como guia da sociedade. Com efeito, um debate deve ser conduzido de forma
que os debatedores, embora discordem entre si, tratem seus rivais com o respeito merecido de
pessoas que preferem discutir ideias do que impor sua vontade pela força.
CONCLUSÕES
Após diversos encontros, a SdDIFRN realizou em Abril de 2016 seu primeiro torneio,
no campus Apodi, contando com a participação de 10 equipes. Alguns de seus membros
participaram ainda do torneio de debates da UFRN, em Junho, mostrando o bom rendimento
da iniciativa.
Acreditamos que a divulgação dessa iniciativa no ensino médio, bem como de seus
benefícios inerentes, contribuirá para fazer crescer o movimento de debates competitivos no
âmbito do ensino médio em todo Brasil, a exemplo do que já acontece no ensino superior, e
que com isso haja a promoção não apenas da integração de estudantes com um objetivo
comum, mas também da construção de experiências e conhecimentos que poderão ser
aplicados e aperfeiçoados pelo resto de sua vida.
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RESUMO: O Endless é um novo sistema operacional criado com o objetivo de romper
barreiras impostas pela falta de recursos financeiros que dificultam o acesso ao conhecimento
através das tecnologias. O presente trabalho tece uma análise das características fundamentais
do Endless frente ao Linux Educacional e ao Edubuntu, através da utilização de máquinas
montadas com peças reaproveitadas, com o intuito de explorar os ecossistemas de cada SO e
traçar um comparativo. Concluiu-se que o Endless se destaca em termos de usabilidade,
demandando menos tempo para aprendizagem, vantagem competitiva que pode alavanca-lo
entre os sistemas baseados em Linux com recursos educativos.
Palavras–chave: inclusão digital, educação inclusiva, sistemas operacionais.

SOLUTIONS FOR DIGITAL AND SOCIAL INCLUSION:
ENDLESS’ PROPOSAL AND OTHER ALTERNATIVES

THE

ABSTRACT: Endless is a brand new operating system, which was created to break the
obstacles induced by the lack of financial resources that hamper knowledge accessing through
technology. This work makes an analysis of the fundamental characteristics of the Endless
comparing it with Linux Educacional and Edubuntu, other operational systems with some
resembling aspects. It was used machines with reused components for exploring each
system’s ambient and then making a comparison. At the end, it was concluded that in terms of
usability Endless OS stands out, demanding less time to learning, which is a competitive
advantage that may rise it up among Linux based systems with educative resources.
KEYWORDS: digital inclusion, inclusive education, operating systems.
INTRODUÇÃO
No âmbito das novas tecnologias, muitas alternativas têm sido implementadas em busca
de uma educação inclusiva. Entende-se que a ligação entre os aspectos educacional e
tecnológico são uma forma de atingir a inclusão social e digital. Para Lins (2013):
A exclusão social ou a segregação causada pelo analfabetismo tecnológico é vívida
em nossa sociedade, e os esforços de inclusão digital são muitos, mas com
resultados tímidos, uma vez que o uso das novas tecnologias não se apresenta fáceis
ao leigo ou ao usuário sem treinamento prévio. (...) o desenvolvimento de interfaces
mais intuitivas garantiria menos tempo despendido com o aprendizado e
familiarização a sistemas computacionais, e mais com sua atividade-fim. (LINS,
2013, p. 5)
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Embora a utilização das tecnologias possa “proporcionar a multiplicação de
possibilidades de interação”, os professores ainda encontram dificuldades em introduzir as
tecnologias no trabalho docente (ROSA, 2013).
Negri Filho & Severo (2015) destacam um dos principais problemas no contexto escolar
atual: muitas escolas têm seus laboratórios de Informática subutilizados devido ao despreparo
do professor frente às ferramentas disponíveis. Diante desta realidade, os autores propõem
uma intervenção baseada no software livre para a rede pública: a implantação do Edubuntu
para uso no ensino fundamental em máquinas com custo reduzido.
O Edubuntu é “uma distribuição Linux projetado para escolas e outros ambientes
educacionais” (EDUBUNTU, 2016), com código-fonte aberto que, baseado no Ubuntu, da
Canonical, conta com uma vasta coleção de aplicativos de múltiplas finalidades, tais como
navegador de internet e aplicativos de escritório do pacote OpenOffice. Entretanto, o maior
chamariz desta distro Linux são os recursos educacionais oferecidos. Assim, Leitão (2007) se
propõe a analisar as potencialidades do mesmo sistema operacional e traça um panorama
sobre os aplicativos disponíveis; este autor explora os benefícios e as possibilidades de
trabalho com educação também tocando na perspectiva do software livre.
Em 2006, no Brasil, através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo), o Governo Federal criou o Linux Educacional, com o objetivo de impulsionar o uso
de tecnologias nos ambientes educacionais. Segundo seu site oficial, o Linux Educacional tem
o

compromisso

de

proporcionar

“melhoria

de

ensino,

inserção

tecnológica

e,

consequentemente, social” (LINUX EDUCACIONAL, 2016). A versão 5.0 do Linux
Educacional foi desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Centro de Computação Científica e Software
Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) (POSSAMAI et al., 2014). Macedo
et al. (2011) destacam a demanda por novas propostas de planejamento pedagógico frente às
tecnologias da informação e comunicação (TIC) e, neste cenário, desenvolveram um curso
para dar suporte ao uso do Linux Educacional na rede pública de educação.
Por fim, o Endless OS surge como mais uma ferramenta para possibilitar o acesso à
tecnologia de qualidade e baixos custos. Extremamente novo no mercado, este é um sistema
operacional gratuito, também baseado em Linux, e tem como principal vantagem a não
necessidade de um hardware robusto para sua execução, o que barateia seu custo. Desta
forma, propõe-se a entregar um desempenho satisfatório sem grandes exigências. Segundo
seu site oficial, o Endless OS “foi feito para ser simples e intuitivo” (ENDLESS, 2016), com
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o objetivo de proporcionar uma experiência fácil a novos usuários; destaca a disponibilidade
de “mais de 100 aplicativos gratuitos e ferramentas úteis que podem ser usados mesmo sem
internet”. Tal ponto pode ser extremamente interessante se analisado sobre o prisma de áreas
com acesso limitado ou inexistente à rede. Por outro lado, não se deve perder de vista uma
característica primordial da Internet, especialmente no mundo contemporâneo: a imensa
velocidade de transmissão e o enorme volume de informações.
Diante da conjuntura aqui apresentada, serão expostas as características fundamentais
do Endless OS, comparando-o com o Linux Educacional e o Edubuntu, a partir da proposta de
cada um deles, analisando suas vantagens (e desvantagens) competitivas no contexto da
educação inclusiva.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho é centrado na análise de softwares gratuitos para o contexto
educacional, inseridos em propostas de inclusão digital, em que educação e tecnologia
eclodem como catalisadores do processo; a base metodológica foi a pesquisa exploratória.
Este trabalho surgiu a partir da observação das dificuldades para o acesso a ambientes
digitais, especialmente em escolas mais afastadas dos centros urbanos, com dificuldades no
acesso à Internet, bem como as notáveis dificuldades dos educadores na utilização de
ferramentas disponíveis nas escolas. Assim surgiu a busca por uma solução para a falta de
recursos tecnológicos e o despreparo dos docentes frente às novas tecnologias; entende-se que
o professor de hoje, ainda que imerso nas novas tecnologias, dentro e fora da sala de aula, foi
preparado sob a luz de outros paradigmas, que não alcançaram o despontar das TIC. É diante
deste cenário que emerge a proposta desta pesquisa.
O Endless foi escolhido por promover-se como um sistema leve, voltado para máquinas
de baixo custo, com hardware simples, e ter uma proposta ousada: proporcionar o acesso à
tecnologia pela grande parcela da população à margem do acelerado desenvolvimento
tecnológico experimentado na Contemporaneidade por

uma

minoria

privilegiada,

principalmente devido à falta de recursos financeiros. A empresa responsável pelo SO chama
atenção ao destacar a abrangência às áreas sem acesso ou com acesso muito limitado à rede de
computadores, através de aplicações que não requerem conexão com a Internet, contribuindo,
desta forma, para a difusão do conhecimento.
A revisão bibliográfica deu início ao processo para a escolha de outros sistemas
operacionais, eleitos para comparação com o Endless, em termos de funções e propostas,
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como já dito; a partir da leitura dos trabalhos de Negri Filho & Severo (2015) e Leitão (2007),
sobre o Edubuntu, e Macedo et al. (2011) e Possamai et al. (2014), sobre o Linux
Educacional, detectou-se que estes têm características semelhantes às do Endless, nos critérios
adotados para a pesquisa: ambos têm viés educacional, são distribuições Linux baseadas no
Ubuntu, que, embora tenha perdido o posto de distribuição mais popular e caído para o
terceiro lugar nos últimos 12 meses, ainda figura entre as distribuições Linux mais populares,
de acordo com as estatísticas do DistroWatch (http://distrowatch.com/).
Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se máquinas montadas com peças
recicladas, provenientes de um projeto de extensão desenvolvido outrora no IFBA campus
Santo Amaro, o “Reciclamaro”. Assim, os três sistemas operacionais citados acima foram
instalados nas máquinas, com vistas a analisar as funcionalidades de cada um, objetivando a
detecção de possíveis diferenciais no novo sistema operacional aqui apresentado, frente às
opções mais antigas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Endless OS tem disponibilizado em seu site oficial duas versões: “Light” e “Full”. A
partir da identificação dessas versões, foram feitos testes com os aplicativos disponíveis. Após
a análise foi detectado que os três sistemas operacionais, de modo geral, apresentam poucas
diferenças em termos de aplicativos disponíveis. Deste modo, destaca-se como principal
diferença a organização dos aplicativos e a usabilidade. No contexto do Endless OS, o
principal diferencial é a capacidade de executar aplicativos totalmente offline, de forma que
nenhum dos outros dos SOs fazem. Existe, por exemplo, um aplicativo Enciclopédia (figura
1), disponível em ambas as versões “Full” e “Light” de download, que nada mais é que uma
enciclopédia virtual com conteúdo totalmente offline, com conteúdo da Wikipédia; na
contrapartida, sem a integração com a rede, os conteúdos tornam-se obsoletos, indo contra o
princípio da própria Wikipédia, conforme elucidado por Lima (2009): “a verdadeira essência
da Wikipédia é uma só: a interação. (...) Afinal, ela é construída online mediante um processo
de interação contínuo” (LIMA, 2009, p.5-6).
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Figura 1. O aplicativo Enciclopédia, do Endless OS, com conteúdo totalmente da
Wikipédia totalmente offline. IFBA, 2016.
No Linux Educacional, em sua sessão Ciência, há três programas: Kalzium, KStars e
Teoria dos Grafos de Rocs. O Kalzium, por exemplo, é um aplicativo sobre Química,
disponível nos três SOs, que possui calculadoras para uma série de tarefas, como cálculo de
massa molecular, nuclear, concentrações, gases, titulação e balanceamento de equações. Há
uma diferença na classificação deste aplicativo entre o Endless e o Edubuntu, em relação ao
Linux Educacional (LE): enquanto nos dois primeiros o aplicativo é classificado como
educativo, este último está numa sessão “Ciência”, separada da sessão “Educativo” (figura 2).

Figura 2. Aplicativos da sessão “Educativo”, do Linux Educacional. IFBA, 2016.
Identificou-se que o maior problema do Edubuntu está locado na questão da
usabilidade, posto que o sistema é de difícil acesso para usuários inexperientes, uma vez que
tem uma aparência mais pesada num comparativo com o LE e o Endless; é pouco intuitivo, o
que demanda experiência do usuário. Considerando a afirmação de Lins (2013, p. 5), que
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aponta a falta de intuitividade nas mídias sociais como um imenso obstáculo ao acesso aos
meios de comunicação, o Edubuntu é, dentre os SOs analisados, o mais fraco. Para
professores, iniciantes, desconhecedores do ecossistema, certamente é uma tarefa árdua
acostumar-se a usá-lo. É preciso mencionar ainda a questão da organização dos aplicativos,
que não é feita de forma eficiente. Verificou-se que os nomes dos aplicativos também não
facilitam o trabalho; sobre esta questão, MACEDO (2012) faz uma brilhante análise: “não há
descrição alguma no sistema e por isso é preciso pesquisar a respeito, às vezes até fora da
Central de Programas, que contém descrições em inglês muitas vezes”. O inglês, aliás, é outro
ponto contra. Embora o sistema ofereça suporte ao português, algumas aplicações não contam
com este recurso de forma eficiente. Considerando que professores e alunos não tenham
conhecimento do idioma, torna-se ainda mais difícil acessar os conteúdos disponíveis.
O Endless OS versão “Full” inicia com um tutorial de apresentação do sistema
operacional, mostrando comandos, funções e aplicativos básicos (Facebook, relógio, volume,
configurações de rede sem fio, etc.). Assim, uma pessoa que usar o Endless pela primeira vez
terá muita facilidade e irá se habituar rapidamente. A apresentação é a mesma da versão
“Light”. É possível separar os aplicativos em pastas, organizando-os por categoria. A
principal falha do sistema operacional é a impossibilidade de uso do terminal para instalação
de aplicativos externos. Só é possível baixar programas dentro da sessão “Mais Programas”, a
central de aplicativos do SO, ilustrada na figura 3, o que, para usuários inexperientes, não faz
muita diferença; todavia, para usuários com algum conhecimento, pode ser frustrante, na
medida em que limita o uso de aplicações somente às disponibilizadas em “Mais Programas”,
já que nem aplicativos de outras distribuições, como a própria distribuição na qual é baseado,
Ubuntu, são aceitas.
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Figura 3. Sessão “Mais Programas”, do Endless OS, separa os programas em quatro
categorias bastante simples: Educação, Jogos, Recursos e Utilitários. IFBA, 2016.
CONCLUSÕES
O Endless OS mostrou-se uma opção eficiente em termos de usabilidade em compação
com outros dois SOs. O Edubuntu apresenta uma organização ineficiente no que concerne a
usuários inexperientes no ecossistema ou sem base alguma de Informática. Já o Linux
Educacional é uma alternativa interessante; pode-se considerar que o trabalho realizado na
versão 5.0 do sistema foi bem feito: ele é simples para usuários que nunca tiveram contato e,
algo a destacar, é o uso do navegador web para uma série de tarefas, característica também
visualizada no novato Endless, embora em menor escala. A organização dos aplicativos
facilita bastante o trabalho do professor que queira explorar o sistema operacional; há uma
sessão onde é possível buscar conteúdo educacional. Considera-se, portanto, uma alternativa
mais adequada no contexto brasileiro, em relação ao Edubuntu. A integração com a TV
Escola, Domínio Público e Portal do Professor são itens que se destacam na versão 5.
Cabe enfatizar aqui que este trabalho é longo e não está findado. Há uma série de
variáveis que serão analisadas futuramente sobre o Endless OS, afim de explorar o potencial
do SO. Por enquanto, pode-se afirmar que o sistema segue um caminho interessante, embora
algumas questões não estejam bem claras, como o porquê do sistema não permitir download
de aplicativos para além da própria central – o que é um ponto positivo do Edubuntu, que
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conta com a disponibilidade de uma vasta coleção de aplicativos desenvolvidos para o Ubuntu
– e, ainda que seja baseado em software livre, o Endless não possui código aberto, o que
caracteriza-se numa limitação. Assim, fica o desafio ao professor, para explorar as novidades,
mantendo-se sempre atualizado em termos de propostas pedagógicas com as novas
tecnologias.
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RESUMO: A sustentabilidade ambiental é um aspecto bastante discutido atualmente e
caracteriza-se como ações e atividades humanas realizadas para garantir o atendimento das
suas necessidades atuais, sem comprometer o meio ambiente. Baseado na importância dessa
temática, a Política Nacional de Educação Ambiental brasileira tem incumbido as instituições
de ensino a estimularem a sustentabilidade através da inclusão desse conteúdo nas suas
práticas educacionais. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar como o tema
sustentabilidade ambiental tem sido trabalhado nos cursos superiores do IFPB – Campus
Monteiro. Para isso, 63 indivíduos participaram do estudo, divididos nas categorias: docentes
(n=13) e alunos (n=50). Os participantes responderam a um questionário, que foi construído
com base no indicador Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE).
Esse indicador foi desenvolvido para avaliar a sustentabilidade ambiental nas Instituições de
Ensino Superior. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos (60%) concordou em
parte ou totalmente que a sustentabilidade tem sido adequadamente trabalhada no Campus
Monteiro e que os alunos formados pela instituição estão preparados para agir em prol da
sustentabilidade ambiental. No entanto, na visão dos docentes, apenas 30,8% concordaram em
parte que o currículo dos cursos superiores continha aspectos suficientes de desenvolvimento
sustentável e que a temática em questão estava sendo trabalhada adequadamente na
instituição. Diante do exposto, pode-se concluir que os alunos apresentam uma visão mais
positiva do que os professores em relação a abordagem da temática sustentabilidade ambiental
no âmbito dos cursos superiores do Campus Monteiro.
Palavras–chave: educação ambiental, instituição de ensino, sustentabilidade

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: THEMATIC ANALISED IN
THE CAMPUS MONTEIRO
ABSTRACT: Currently, environmental sustainability is an aspect commonly discussed and it
is characterized as human actions and activities to meet current needs without compromising
the environment. Based on the importance of this issue, the National Policy of Environmental
Education from brazil has instructed the educational institutions to stimulate the sustainability
through the integration of this content into their educational practices. In this sense, the aim of
this study was to evaluate how the environmental sustainability has been worked in the
superior courses of the IFPB - Campus Monteiro. For this, 63 individuals participated in the
study, divided into two categories: teachers (n=13) and students (n=50). The participants
answered a questionnaire, which was built based on Auditing Instrument for Sustainability in
Higher Education (AISHE) indicador. This indicator was developed to evaluate the
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environmental sustainability in higher education institutions. The results showed that most
students (60%) agreed partially or completely that sustainability has been properly worked on
Campus Monteiro and that the students are prepared to take action in favor of the
environmental sustainability. However, in the teachers view, only 30.8% agreed in part that
the curriculum of the higher education contained sufficient aspects of sustainable
development and that the sustainability has being worked properly in the institution.
Therefore, it can be concluded that the students have a more positive view compered to the
teachers in relation to the thematic environmental sustainability in the superior courses of the
Campus Monteiro.
KEYWORDS: environmental education, educational institution, sustainability
INTRODUÇÃO
Na década de 70, diversas previsões preocupantes acerca dos recursos naturais finitos
foram relatas por ambientalistas. O impacto que a escassez desses recursos teria no
crescimento dos países fez com que a relação entre o desenvolvimento social e o meio
ambiente se tornasse cada vez mais explícita. Aos poucos, a sociedade foi percebendo que não
poderia haver uma deterioração ambiental que impedisse as futuras gerações de alcançar o
mesmo bem-estar que uma geração anterior ou que limitasse a sobrevivência econômica da
nação. Nesse contexto, surgiu a preocupação com a sustentabilidade ambiental e com as ações
humanas que degradam o meio ambiente (DINIZ; BERMANN, 2012).
Uma das práticas mais agressivas à fisiologia ambiental é o desmatamento das florestas.
Em todo o mundo, a redução do tamanho das florestas naturais tem ocorrido principalmente
como resultado dos incêndios, corte de árvores para fins comerciais e da devastação de terras
para a utilização na agropecuária (ARRAES; MARIANO; SIMONASSI, 2012).
No Brasil, são constantes os estudos que revelam o contínuo desmatamento da Floresta
Amazônica, uma das mais importantes reservas naturais do mundo (PRATES; BACHA,
2011; OLIVEIRA et al., 2011). Em adição, estima-se que aproximadamente 90% da Mata
Atlântica tenha sido destruída pela ação humana (ALVES, 2014). Como consequências dessas
ações devastadoras, observa-se a perda a perda da biodiversidade, a redução da ciclagem de
água e o aquecimento global. No Nordeste o aumento das temperaturas e a seca vêm
castigando a população, a fauna e a flora. Segundo o relatório Declaração Sobre o Estado do
Clima, divulgado em 24 de março de 2014 pela WMO (Organização Meteorológica Mundial),
o Nordeste em 2013 teve a pior seca dos últimos 50 anos.
Além do desmatamento, outras ações humanas podem comprometer os recursos
naturais, tais como o descarte incorreto do lixo tóxico, a poluição das águas potáveis ou o uso
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inadequado das fontes de energia do planeta (FURIE; BALBUS, 2012). Buscando reduzir os
impactos dessas ações danosas, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente apresentou em
1987 o respeitado Relatório Brundtland, propondo que a discussão relacionada ao
desenvolvimento sustentável do meio ambiente fosse mais participativa e envolvesse todas as
esferas da sociedade (BRUNDTLAND, 1991).
Nessa perspectiva, tem emergido as práticas de educação ambiental, que visam a adoção
de medidas preventivas que resultem na redução dos danos causados ao meio ambiente.
Assim, inserida nesse contexto, as instituições de ensino devem desempenhar um papel
fundamental na disseminação do conhecimento e na formação dos seus alunos, estimulandoos a adotar medidas que preservem o meio ambiente.
Com isso, torna-se válido analisar como a sustentabilidade está sendo trabalhada nas
esferas educacionais, juntamente com a importância que está sendo atribuída a essa temática
pelos diferentes atores que compõem os ambientes de ensino. Desta forma, o presente
trabalho teve por objetivo avaliar como o tema sustentabilidade ambiental tem sido trabalhado
nos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB) – Campus Monteiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo pode ser classificado como de campo, do tipo descritivo, com dados
de natureza quantitativa, que adotou como estratégia de coleta de dados um indicador na
forma de questionário. Previamente ao início do estudo, o projeto de pesquisa foi submetido
ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do IFPB, sob Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAAE) de número 42263415.0.0000.5185, sendo aprovada através do
parecer de número 982.776.
A pesquisa foi realizada com alunos e professores dos cursos superiores de Tecnologia
de Construção de Edifícios (TCE) e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do
IFPB – Campus Monteiro. Após uma pesquisa exploratória, foi verificado que cerca de 30
docentes e 300 alunos fazem parte dos cursos superiores de TCE e ADS.
Para verificar o envolvimento dos sujeitos com a sustentabilidade ambiental, foi
realizado um processo de amostragem aleatório, por conveniência, participando do estudo um
total de 13 docentes e 50 alunos do campus Monteiro.
Os critérios de inclusão da amostra foram: alunos maiores de 18 anos; alunos e
professores que estavam de acordo em participar da pesquisa por meio da assinatura do
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão da amostra foram:
sujeitos que se negaram a participar da pesquisa; alunos que não estavam regularmente
matriculados; alunos que cursavam o primeiro ou segundo períodos dos respectivos cursos;
professores com menos de 6 meses no IFPB, pelo curto período de tempo na Instituição.
O instrumento de coleta dos dados foi um questionário, baseado no indicador Auditing
Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE, 2001), adaptado e validado por
Brandli et al. (2012). Este indicador foi desenvolvido para avaliar a sustentabilidade
ambiental nas Instituições de Ensino Superior e aborda cinco campos de atenção: visão e
política, especialização, objetivos educacionais e metodologia, conteúdo da educação e
avaliação dos resultados, contando com nove questões objetivas.
Cada questão recebia uma pontuação de 0 a 3 e essa gradação corresponderia à
percepção dos sujeitos do estudo sobre cada aspecto. Estes valores apresentam como
significado: 0 – não concordo; 1 – não concordo e nem discordo; 2 – concordo em parte; e 3 –
concord totalmente.
Além disso, no presente trabalho, foi adicionada mais uma questão ao instrumento de
coleta de dados, que fazia referência à abordagem da temática sustentabilidade ambiental no
âmbito da instituição.
Para a aplicação do questionário, foram realizadas visitas as salas de aula das turmas
incluídas no estudo. O pesquisador inicialmente explicou o objetivo do trabalho, sua
metodologia, a possibilidade de desistência em qualquer etapa da pesquisa, além de garantir a
confidencialidade dos dados dos participantes. Posteriormente, as pessoas foram convidadas
a responder o instrumento de coleta de dados.
Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica do Excel 2013 e transferidos
para o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) – versão 18.0. Os
resultados foram avaliados através de análises não paramétricas, conforme a normalidade dos
dados. Assim, foi realizada uma análise descritiva e analítica, com o teste de Teste MannWhitney U, a partir das informações obtidas. O nível de significância considerado foi de 5%
(p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 63 indivíduos participou do estudo, distribuídos nas categorias: discentes
(n=50) e professores (n=13). Com relação ao período que cursavam, 22 alunos representaram
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o terceiro ou quarto períodos (44%) e 28 estavam no quinto ou sexto períodos (56%) (Tabela
1).
Tabela 1. Distribuição dos participantes quanto às categorias discente e docente (n=63).
IFPB, 2016.
Variáveis
Aluno (n=50)
Professor (n=13)
Cursos
ADS
11 (22%)
5 (38,5%)
TCE
39 (78%)
8 (61,5%)
Período do curso
Terceiro
15 (30%)
Quarto
7 (14%)
Quinto
16 (32%)
Sexto
12 (24%)
Dados sociodemográficos
Os discentes apresentavam uma média de idade de 25 anos, com desvio padrão
de ±7,1, sendo a maioria deste grupo do gênero masculino (n=33/66%). Com relação aos
docentes, 61,5% eram do gênero masculino e 38,5% do gênero feminino e esta categoria
apresentou uma média de idade de 36,3 anos, com desvio padrão de ±8,3 (Tabela 2).
Tabela 2. Dados sociodemográficos dos participantes (n=63). IFPB, 2016.
Variáveis
Categorias
Discentes (n=50)
Docentes (n=13)
Gênero
Feminino
17 (34,0%)
05 (38,5%)
Masculino
33 (66,0%)
08 (61,5%)
Média de idade (desvio-padrão)

25 (±7,1)

36,3 (±8,3)

Indicador AISHE
Analisando as respostas dos participantes, observou-se que quando os discentes foram
questionados se concordavam que “o currículo do curso contém aspectos suficientes de
desenvolvimento sustentável”, a maioria deles concordou totalmente ou em parte (n=29) que
o currículo contemplava o desenvolvimento sustentável. No entanto, essa visão não foi
corroborada pelos docentes, visto que apenas 30,8% (n=4) concordavam em parte com o
questionamento. Essa diferença de percepção entre docentes e alunos foi estatisticamente
significante (p=0,02) (Tabela 3).
Em seguida, o instrumento de coleta de dados buscou avaliar se os participantes
concordavam que as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição,
contribuíam para obtenção de conhecimento e experiência com relação a sustentabilidade. Os
resultados mostraram que 70% (n=35) dos alunos e 84,6% (n=11) dos docentes, concordavam
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em parte ou totalmente que essas atividades contribuem para aperfeiçoar o conhecimento e a
experiência acerca da sustentabilidade (Tabela 3).
Apesar de reconhecerem a importância da pesquisa e extensão no contexto da
sustentabilidade, ao avaliar as atividades de ensino, especificamente aquelas relacionadas com
as avaliações de projetos de ensino, atividades ou provas, foi visto que 53,8% (n=7) dos
professores não concordavam que essas atividades consideravam os aspectos da
sustentabilidade ambiental (Tabela 3).
Na sequência do questionário, buscou-se compreender se o tema sustentabilidade havia
sido bastante trabalhado no âmbito do IFPB – Campus Monteiro. Como resposta, verificou-se
que

60%

dos

alunos

(n=30)

concordou

em

parte

ou

totalmente

que

o

tema era adequadamente desenvolvido na instituição. Em relação aos professores, pôde-se
observar que poucos consideravam que essa temática era bastante discutida no Campus
Monteiro, visto que somente 30,8% (n=4) concordavam em parte com a pergunta apresentada
no questionário. Ao comparar a opinião de alunos e professores, percebeu-se que essa
diferença foi estatisticamente significante (p=0,02) (Tabela 3).
Em adição, os dados do estudo revelaram que 60% (n=30) dos discentes e 53,8% (n=7)
dos docentes concordavam totalmente ou em parte que os alunos formados pela instituição
estão preparados para agir em prol da sustentabilidade ambiental (Tabela 3). A influência da
escola nessa achado é confirmada no trabalho de Guerra e Figueiredo (2014), que destaca o
papel privilegiado das instituições de ensino nas ações educativas e nas práticas diárias das
pessoas, uma vez que as escolas contribuem ativamente para a formação inicial e continuada
dos cidadãos.
Tabela 3. Distribuição da resposta dos participantes sobre o AISHE (n=63). IFPB, 2016.
Questionamentos
Discentes (n=50) Docentes (n=13)
p*
O currículo do curso contém aspectos
suficientes de desenvolvimento sustentável?
Não concordo
10 (20%)
06 (46,2%)
0,027
Não concordo, nem discordo
11 (22%)
03 (23,1%)
Concordo em parte
20 (40%)
04 (30,8%)
Concordo totalmente
09 (18%)
As atividades de pesquisa e extensão
contribuem para obtenção de conhecimento e
experiência com relação a sustentabilidade?
Não concordo
03 (6%)
Não concordo, nem discordo
12 (24%)
Concordo em parte
13 (26%)
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Concordo totalmente

22 (44%)

07 (53,8%)

As avaliações de projetos de ensino,
atividades ou provas sempre consideram os
aspectos da sustentabilidade ambiental?
Não concordo
Não concordo, nem discordo
Concordo em parte
Concordo totalmente

11 (22%)
19 (38%)
15 (30%)
05 (10%)

07 (53,8%)
01 (7,7%)
04 (30,8%)
01 (7,7%)

A temática sustentabilidade tem sido bastante
trabalhada no âmbito do IFPB – Campus
Monteiro?
Não concordo
Não concordo, nem discordo
Concordo em parte
Concordo totalmente

09 (18%)
11 (22%)
22 (44%)
08 (16%)

06 (46,2%)
03 (23,1%)
04 (30,8%)
-

0,224

0,020

Os alunos formados pela instituição estão
preparados para agir em prol da
sustentabilidade ambiental, tornando-se
cidadãos e profissionais responsáveis?
Não concordo
05 (10%)
04 (30,8%)
Não concordo, nem discordo
15 (30%)
02 (15,4%)
0,121
Concordo em parte
18 (36%)
07 (53,8%)
Concordo totalmente
12 (24%)
* Teste Mann-Whitney U: diferenças consideradas estatisticamente significantes quando
p<0,05.
Por fim, os resultados do trabalho revelam que os alunos apresentavam uma visão mais
positiva do que os docentes, com relação aos aspectos voltados para a prática da temática
sustentabilidade na instituição. Estes achados diferem daqueles observados no estudo de
Brandli et al. (2012), onde os professores demonstraram uma visão mais positiva do que os
alunos.
CONCLUSÕES
Com base nos resultados coletados, é possível concluir que na percepção dos alunos a
temática sustentabilidade tem sido adequadamente trabalhada nos cursos superiores do IFPBCampus Monteiro. Essa visão positiva parece ter contribuído para que os discentes
afirmassem que estavam preparados para agir em prol da sustentabilidade.
Em contrapartida, poucos docentes concordavam que o currículo dos cursos continha
aspectos suficientes de desenvolvimento sustentável e que a temática sustentabilidade estava
sendo trabalhada adequadamente na instituição. Ainda assim, os professores também
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acreditavam que os alunos formados na instituição estavam adequadamente preparados para
atuar a favor da sustentabilidade ambiental.
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RESUMO: Este artigo objetivou identificar nas propostas dos cursos de graduação em
Design de Interiores em Alagoas quais disciplinas ou componentes curriculares têm, no seu
conteúdo programático ou rol de conhecimentos a desenvolver de forma interdisciplinar,
saberes e competências referentes ao Design de Interiores e à Sustentabilidade e em que
períodos são estudados. Constituiu-se em pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa,
cujos procedimentos metodológicos foram pesquisa bibliográfica e documental, para levantar
as matrizes curriculares e projetos pedagógicos de cursos. Este artigo auxiliou na alimentação
de dados do Projeto PIBIC 2016-2017 intitulado Design, Educação e Sustentabilidade:
saberes e competências no processo de ensino-aprendizagem do Curso Superior de
Tecnologia em Design de Interiores, pesquisa que está em andamento. Como resultados,
foram obtidos dados sobre as instituições que ofertam curso de Design de Interiores, campus
vinculado, tipo de IES (federal, estadual ou particular), tipo de graduação (bacharelado ou
tecnológico), duração do curso e disciplinas que apresentam em seu conteúdo, saberes e
competências referentes ao Design de Interiores e à Sustentabilidade. Identificou-se também
que há produção de pesquisas anteriores, em nível de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
de alunos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores do IFAL, que
indicam a inserção de saberes e competências em disciplinas específicas, como Ecodesign. Ao
final, construiu-se em quadros-sínteses o panorama atual dos saberes e competências nas
propostas de cursos de Design de Interiores em Alagoas.
Palavras–chave: conteúdo, disciplina, interdisciplinaridade, matriz curricular

SUSTAINABILITY AND INTERIOR DESIGN: KNOWLEDGES AND
SKILLS IN THE PROPOSALS OF COURSES IN ALAGOAS
ABSTRACT: This article aimed to identify in the proposals for undergraduate courses in
Interior Design in Alagoas which disciplines or curriculum components have knowledge and
skills for the Interior Design and Sustainability in their syllabus or list of knowledge to
develop an interdisciplinary way and that periods are studied. It was constituted in applied
research with a qualitative approach, whose methodological procedures were bibliographical
and documentary research, aiming to raise curriculum matrices and educational projects of
courses. This article collected data for PIBIC Project 2016-2017, ongoing research entitled
"Design, Education and Sustainability: knowledge and skills in the teaching-learning process
of Course of Technology (CST) in Interior Design." As a result, data were obtained on the
institutions that offer course in Interior Design, campus which is linked, type of IES (federal,
state or private), type of degree (BA or technological), course duration and disciplines that
feature knowledge and skills for the Interior Design and Sustainability in their content. It was
identified that there is also production of previous research in level of Working of Course
Completion of former students of CST of Interior Design in IFAL, which indicate the
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integration of knowledge and skills in specific disciplines such as Ecodesign. At the end, it
was built frames with the current situation of knowledge and skills in proposals for Interior
Design courses in Alagoas.
KEYWORDS: content, curriculum, disciplines, interdisciplinary
INTRODUÇÃO
Brooker e Stone (2014) definem que a profissão de designer de interiores é
relativamente nova – data do início do século XX – e está associada às mudanças sociais junto
aos papéis familiares, sobretudo das obrigações femininas, principal responsável pelo
ambiente doméstico, com a gradual emancipação das mulheres e o ingresso no mercado de
trabalho: “Era considerado respeitável e adequado que uma mulher fosse consultora na
organização e decoração dos ambientes domésticos” (BROOKER; STONE, 2014, p. 14).
Inicialmente, o Design de Interiores foi denominado como Decoração de Interiores.
Mas, ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a profissão de
designer de interiores apresentou maior destaque e status, passando a ser exercida por
profissionais especializados. O termo decorador foi substituído pelo termo designer, inclusive
pelas entidades representativas dos profissionais da área de Design de Interiores em âmbito
internacional e nacional (BROOKER; STONE, 2014).
De acordo com Brooker e Stone (2014, p. 18; 20), o design de interiores “é reconhecido
como uma profissão que une diversas disciplinas” e envolve “um processo complexo de
combinação das necessidades dos usuários com as qualidades do espaço existente ou
proposto”. Brooker e Stone (2014, p. 20) acrescentam que: “O profissional também deve ter
um conhecimento prático da história da disciplina e se manter a par das tendências atuais”.
Aqui residiu o elo deste artigo entre o Design de Interiores e a Sustentabilidade
enquanto disciplinas cujos saberes e competências se interligam para a construção e
consolidação de uma ação proativa em favor dos aspectos sociais, ambientais e econômicos
deste século XXI.
Partiu-se da ideia de que a inserção de saberes e competências, relativos às questões
sociais, ambientais e econômicas, ou seja, à prática da Sustentabilidade na Educação
Profissional e Tecnológica (EPT), visando atender demandas específicas no âmbito
educacional, é cada vez mais crescente e representa oportunidade formativa voltada às boas
práticas aplicadas às atividades humanas e ao meio ambiente (OLIVEIRA SANTOS;
RAPÔSO; FARTES, 2011).
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No Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, no eixo tecnológico
Produção Cultural e Design, o perfil profissional de conclusão estabelece que o Designer de
Interiores seja o profissional que:
Cria e desenvolve projetos de espaços internos, considerando fatores
estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e produtivos. Realiza
pesquisa de tendências. Planeja, desenvolve e gerencia projetos de
interiores com o uso de materiais e recursos sustentáveis. Desenha,
representa e expressa o projeto de interiores graficamente de forma bi e
tridimensional. Elabora maquetes e modelos volumétricos com uso de
técnicas diferenciadas de expressão gráfica. Avalia e emite parecer técnico
em sua área de formação (BRASIL, MEC/SETEC, 2016, p. 102, grifos
nossos).

Identificou-se no perfil profissional que se espera na formação do Designer de Interiores
a construção de conhecimentos que integrem o bom Design com a Sustentabilidade.
No curso inicial do século XXI, com o caminhar de novos paradigmas, inclusive
científicos, a complexidade que envolve a discussão sobre Design e Sustentabilidade também
evidencia a necessidade de se pensar que as mudanças que ocorrem no mundo, como por
exemplo, o processo de globalização, não só influenciam novos comportamentos, mas
permitem resignificações sobre as relações humanas e de consumo.
Na atuação do Designer cada vez mais, percebe-se que as conexões com múltiplos
profissionais, a percepção da multi e interdisciplinaridade como possibilidades reais de
transformação do conhecimento, pode tornar o Design mais democrático, acessível,
contextualizado e justo socialmente. Para Cardoso (2012, p. 23), os designers precisam se
“[...] libertar do legado profissional que os estimula a trabalharem isoladamente, (...) como se um bom
designer fosse capaz de resolver tudo sozinho. No mundo complexo em que vivemos, as melhores
soluções costumam vir do trabalho em equipe e em redes”.

Esta ideia de aproximar as pessoas de forma a exercer uma conexão maior de saberes,
interligando e otimizando resultados para os processos produtivos, faz com que surjam novos
desafios na formação superior para quem vai desenvolver um papel também de ligação entre
pessoas, objetos e ambientes. Neste sentido, como os saberes e competências voltados à
relação Design e Sustentabilidade, são mobilizados e fazem parte de estratégias pedagógicas
nos cursos Superiores de Design de Interiores em Alagoas?
Desenvolver a reflexividade dos profissionais de Design de Interiores para o uso
consciente de recursos naturais e renováveis, além de compatibilizar desejos dos clientes com
o consumo sustentável, são ações que permeiam as questões aqui levantadas.
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Assim, este artigo objetivou identificar nas propostas dos cursos de graduação em
Design de Interiores em Alagoas quais disciplinas têm, no seu conteúdo programático ou rol
de conhecimentos a desenvolver, saberes e competências referentes ao Design de Interiores e
à Sustentabilidade e em que períodos são estudados.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo está vinculado a projeto de pesquisa de iniciação científica (PIBIC).
A pesquisa tem como objetivo geral: Criar banco de dados dos saberes e competências
mobilizados nos processos de ensino-aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia (CST)
em Design de Interiores do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) Campus Maceió, que
envolvem bases conceituais das áreas de Design, Educação e Sustentabilidade, incluindo suas
interações com interface multi e interdisciplinar.
O projeto PIBIC desenvolve pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, com
utilização do método etnográfico (ANGROSINO, 2010), com triangulação dos seguintes
procedimentos: pesquisa bibliográfica (etapa 1); pesquisa documental (etapa 2); e, pesquisa
etnográfica (etapa 3) com permanência em campo por 4 meses para acompanhamento das
turmas, alunos e professores que estiverem com disciplinas, atividades interdisciplinares e
projetos integradores relacionados às bases conceituais do Design e Sustentabilidade.
O método do projeto é a etnografia por ser mais específico para o quê se pretende
produzir e levantar por meio do acontecer do cotidiano dos sujeitos implicados no processo de
ensino-aprendizagem. Fundamentalmente além das pesquisas bibliográfica e documental, o
projeto PIBIC tem aporte metodológico, na observação participante, nos registros de diários
de campo; e, entrevistas com docentes e discentes.
O recorte deste artigo constituiu-se em pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa,
cujos procedimentos metodológicos foram pesquisa bibliográfica (etapa 1) e pesquisa
documental (etapa 2) do projeto PIBIC acima descrito e referenciado; e, que abrange o
primeiro objetivo específico do referido projeto: Identificar no Projeto Pedagógico do Curso
Tecnológico de Design de Interiores quais disciplinas, atividades interdisciplinares, projetos
integradores tem no seu conteúdo programático saberes, competências e conhecimentos
referentes ao Design e Sustentabilidade e em que períodos são estudados.
Por meio de pesquisa documental, realizada nos websites das instituições, foram
levantados dados sobre os cursos superiores em Design de Interiores disponíveis no Estado de
Alagoas. O levantamento acabou por avançar e abranger também os outros Estados da região
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nordeste do País, dados do INEP e do MEC, para fins comparativos dos cursos ofertados e das
autorizações concedidas pelo órgão competente.
Nesta pesquisa, buscou-se obter os seguintes dados: instituições que ofertam o curso,
campus, tipo de Instituição de Ensino Superior - IES (federal, estadual ou particular), tipo de
graduação (bacharelado ou tecnológico), duração do curso, disciplinas que apresentam em seu
conteúdo saberes e competências referentes ao Design de Interiores e à Sustentabilidade e em
que períodos são estudados. Os dados coletados permitiram a elaboração de síntese que foi
transformada em quadros para melhor análise e discussão na próxima seção deste artigo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na fase inicial da pesquisa, foram identificadas vinte e oito IES, nas quais três delas
fazem parte de rede de ensino com unidades em até seis estados do Nordeste, totalizando a
oferta de trinta e seis graduações em Design de Interiores. Verificou-se que das vinte e oito
IES, apenas duas delas são instituições federais. Dessa forma, vinte e seis instituições com
fins lucrativos ofertam o curso de Design de Interiores em trinta e quatro unidades
distribuídas na região Nordeste, como ilustra a Tabela 1. Todas as graduações verificadas são
de CST em Design de Interiores.
Tabela 1. Quadro-síntese das IES que ofertam cursos de Design de Interiores no Nordeste por
campus e tipo de IES. IFAL, 2016.
Instituição (IES)
IFAL
UNIT
Uninassau
Unicesumar
Unijorge
FAESF/UNEF
Unicesumar
FTC
Uninassau
Ruy Barbosa/DeVry
Unime
Unifacs
FFB
FANOR/DeVry
Estácio FIC
Faculdade CISNE
UnP
IFPB

Artigos

UF
AL
AL
AL
AL
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
CE
CE
CE
CE
RN
PB

Cidades
Maceió
Maceió
Maceió
Arapiraca
Salvador
Feira de Santana
Salvador, Vitória da Conquista
Salvador, Feira de Santana
Salvador, Lauro de Freitas
Salvador
Lauro de Freitas
Salvador, Feira de Santana
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Quixadá
Natal
João Pessoa
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Tipo
Federal
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Federal
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FPB
FatecPB
Uninassau
UNIPÊ
Faculdade IBMG
Faculdade dos Guararapes
FBV/DeVry
Uninassau
Unifavip/DeVry
Unicesumar
FJN
ICP
Uninovafapi
Facid/DeVry
Uninassau

PB
PB
PB
PB
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PI
PI
PI
PI

João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa, Campina Grande
João Pessoa
Recife
Jaboatão dos Guararapes
Recife
Recife, Caruaru
Caruaru
Caruaru, Olinda
Recife, Paulista
Teresina
Teresina
Teresina
Teresina, Parnaíba

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

Ao analisar as matrizes curriculares dos CST em Design de Interiores do IFAL,
Universidade Tiradentes (UNIT), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e
Centro Universitário de Maringá (Unicesumar), disponíveis nos websites das IES citadas,
observou-se que entre as quatro instituições que ofertam o curso no Estado de Alagoas,
apenas duas delas apresentam em sua matriz curricular disciplina voltada para os conteúdos
relacionados ao Design e a Sustentabilidade, como ilustra a Tabela 2.
Tabela 2. Quadro-síntese das Disciplinas direcionadas para o Design e Sustentabilidade em
Alagoas. IFAL, 2016.
Instituição (IES)
IFAL
UNIT
Unicesumar
Uninassau

Disciplina
Ecodesign
Ecodesign

Período
6
4

Carga Horária
80h
40h

No IFAL, a disciplina de EcoDesign está inserida no sexto período do curso,
apresentando carga horária total de 80h. Por sua vez, a Uninassau apresenta em sua matriz
curricular disciplina de mesmo título, contemplada no quarto período do curso com carga
horária total de 40h. Ao contrário das instituições anteriormente citadas, não foram
encontradas nas matrizes curriculares das instituições UNIT e Unicesumar disciplinas com
denominação e/ou conteúdos relacionados ao Design e à Sustentabilidade.
Para conhecimento, durante a pesquisa foi verificado que a Universidade Federal de
Alagoas (UFAL) oferta desde 2010 o curso superior de Design, no qual parte da matriz
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curricular do curso é direcionada ao estudo do design de interiores, design de produto e design
gráfico.
Com base nos dados informados acima, é possível perceber que, apesar do tema
Sustentabilidade já estar presente na formação de alguns dos profissionais de Design de
Interiores no Estado de Alagoas, a inserção nos CST locais de disciplina voltada para o tema
não é total, revelando discussão ainda carente sobre este tema.
Considerando a importância de processos de ensino-aprendizagem que otimizem a
criação e execução de produtos/projetos, tanto para o setor produtivo (indústria, comércio e
serviços) como para o cliente final, adequados às necessidades sociais, econômicas e
ambientais, torna-se relevante a inserção e discussão de conhecimentos relacionados à
Sustentabilidade e ao meio ambiente na formação do profissional de Design de Interiores,
como destaca o Art. 2º, inciso V do Código de Ética de 2016 da Associação Brasileira de
Designers de Interiores (ABD). Cabe ao profissional da área:
V. Trabalhar pela implementação de um design responsável, que favoreça a
preservação do meio ambiente e a melhoria de uso de recursos naturais
renováveis, primando-se pela resiliência, redução de custos, aproveitamento
de materiais e espaços, buscando eficiência de longo termo (sem página);

A conscientização ambiental durante o processo de aprendizagem torna-se um
diferencial para a escolha de materiais e produtos com menor impacto ambiental, métodos de
trabalho que contribuam de forma eficaz para execução de projetos dentro da academia e,
posteriormente, no mercado de trabalho. Dessa forma, a educação adquire significado
expressivo, sendo instrumento para (re)construção de valores morais e éticos no trabalho de
conscientização ambiental (SARMENTO, 2012).
Devido à relevância do tema Sustentabilidade para a formação do Designer de
Interiores, verificou-se que assuntos dessa temática fazem parte de debates em sala de aula
desde o início do CST em Design de Interiores do IFAL, como observam Santos e Santos
(2011, p. 10):
A questão da sustentabilidade foi um problema presente desde as ideias
propostas nas disciplinas do primeiro semestre, como história do design e
plástica, bem como em diversas outras como as que abordavam questões
específicas a exemplo de cores, materiais, etc., nas quais confrontamos com
a questão básica do compromisso do designer de interiores com o futuro.
Especificamente na disciplina de Ecodesign, [...], pudemos perceber que a
amplidão do problema requer maior gama de reflexões.

No IFAL, os estudos sobre o tema são inseridos de forma sistemática no sexto e último
período letivo por meio da disciplina Ecodesign. Segundo Santos e Santos (2011), isso se
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deve ao fato de ser este o período mais próximo da inserção dos futuros designers no mercado
de trabalho; e, que se espera que, a essa altura da trajetória acadêmica, o estudante tenha
acumulado “um conjunto de informações que possibilitam uma análise crítica abrangente
sobre as discussões inerentes à sustentabilidade” (SANTOS; SANTOS, 2011, p. 17).
Observou-se que há espaço para discussão sobre qual seria o momento mais interessante
para introdução da disciplina de Ecodesign ou equivalente. Caso inserida nos períodos iniciais
seria possível estimular os estudantes desde o início a refletirem sobre seu papel como
profissional de Design de Interiores e os impactos (positivos ou negativos) gerados a partir de
sua atividade. Sarmento (2012, p. 24) sugere que a disciplina seja estabelecida assim que os
projetos de interiores forem iniciados, considerando que “a sustentabilidade é um tema
abrangente e transversal, ela pode ser aplicada de forma gradativa e contínua, sendo incluída
direta ou indiretamente nas disciplinas lecionada [...]”.
Logo, seja por meio de disciplina específica ou através da interdisciplinaridade, é
incontestável a relevância do tema sustentabilidade para a formação acadêmica e social de um
designer de interiores mais alinhado com as necessidades socioambientais do seu tempo,
ciente do seu potencial de formador de opinião e disseminador de novos hábitos de consumo,
utilizando seu conhecimento técnico em prol de projetos esteticamente funcionais e ecofriendly.
CONCLUSÕES
Ao compreender o design de interiores como uma profissão que busca atender o perfil
do cliente, suas necessidades e adaptá-las ao espaço solicitado, pressupõe-se a necessidade de
contato constante com múltiplos saberes para aprimorar o conhecimento teórico, procurando
desenvolver projetos adequados às atuais práticas do mercado.
Mesmo com a crescente demanda por profissionais conscientes sobre as questões
socioambientais, constatou-se, com base nos dados coletados, que é possível que o tema
sustentabilidade não seja abordado de forma satisfatória nos cursos superiores de tecnologia
em Design de Interiores de Alagoas, visto que das quatro instituições que ofertam o curso no
Estado, apenas duas dispõem em sua matriz curricular de disciplina específica que contemple
saberes e competências referentes ao Design de Interiores e à Sustentabilidade.
Ainda

que

seja

possível

e

recomendado

que

o

assunto

seja

discutido

interdisciplinarmente, devido à sua abrangência e diversidade, é razoável dedicar mais
conteúdos ao estudo da sustentabilidade, distribuídos em uma ou mais disciplinas; e/ou,
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intensificar o processo de interação disciplinar, considerando a transversalidade da temática
Sustentabilidade. Dessa forma, seria possível diminuir e/ou suprir a carência de
conhecimentos dos estudantes sobre o tema e prepará-los de forma mais adequada para o
mercado de trabalho.
.Faz-se necessário dar continuidade à pesquisa proposta, analisando os projetos
pedagógicos dos cursos, assim como ementa das disciplinas e verificação in loco para melhor
compreensão de como/quais são os saberes e competências mobilizados nos processos de
ensino-aprendizagem contemplados nos CTS em Design de Interiores de Alagoas,
especialmente no Instituto Federal de Alagoas, objeto de estudo do projeto PIBIC ao qual este
artigo está vinculado.
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TABULEIRO BRAILLE: VENDO A MATEMÁTICA COM AS MÃOS
Yara Lorrane Barros¹, Rayane Pedrada², Dejildo Brito³, Maria de Nazaré Xavier4
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RESUMO: Tabuleiro em braile possibilitou a inclusão do portador de deficiência visual em
sala de aula no que concerne a matemática financeira. A metodologia objetivou que o aluno,
com o manuseio das mãos, pudesse entender o uso do tabuleiro por meio do toque. Como
auxílio didático, ele dispôs de uma apostila em braile para melhor compreensão do conteúdo
dado. A matemática financeira que fora ensinada, através do tabuleiro em sala de aula, levou
os alunos com necessidades visuais a pôr em prática todo o conhecimento adquirido em suas
atividades e problemas do cotidiano, assim como os deu suporte para as atividades
avaliativas, aumentando desta forma o grau de aprendizagem do aluno.
Palavras–chave: braille, inclusão, matemática financeira básica

BRAILLE BOARD: SEEING THE MATH WITH YOUR HANDS
ABSTRACT: Braille Board allowed the inclusion of visual disability in the classroom when
it comes to financial mathematics. The methodology aimed to the student, with the handling
of hands, could understand the use of the Board through touch. Didactic aid, he had a book in
Braille for better understanding of the content. The financial mathematics which was taught,
across the Board in the classroom, took students with Visual needs to put into practice all the
knowledge acquired in their activities and problems of daily life, as well as gave support for
evaluative activities, increasing in this way the degree of student learning.
KEYWORDS: braille, inclusion, basic financial mathematics

INTRODUÇÃO
O alfabeto Braile surgiu da necessidade sentida por Louis Braille de ter acesso à cultura
escrita. Surge em 1824, na França, quando Braille tem acesso à “Escrita Noturna” do Capitão
Charles Barbier de la Serre. Barbier cria uma escrita em relevo, quando Capitão da Artilharia
do Exército de Louis XIII, para que os militares pudessem receber ordens de batalha e lê-las
mesmo no escuro.
Braille teve acesso a essa escrita no Instituto Real para deficientes visuais, para onde foi
quando tinha 10 anos. Na verdade, ele nasceu com a visão normal, porém com 3 anos de
idade, ao brincar com as ferramentas da oficina de seu pai, Louis Braille perfurou seu olho
esquerdo e, por uma infecção não tratada, perdeu a visão do olho direito aos cinco anos.
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O contato com a escrita de Barbier deu base para que Braille, aos 15 anos, criasse um
alfabeto em relevo, de leitura tátil, usado até hoje, pelos deficientes visuais do mundo todo.
Tal invenção recebeu seu nome: Alfabeto Braille.
As possíveis 63 combinações que formam esse alfabeto, além das letras, originaram a
pontuação, a acentuação, os sinais matemáticos e a notação musical.
Em 1843, o Instituto Real para deficientes visuais aceitou e adotou o Sistema Braile.
Depois de 11 anos, o Sistema Braille chegou ao Brasil pelas mãos de Álvares de Azevedo,
com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, no
Rio de Janeiro.
O Sistema Braile, constituído por 63 sinais, organiza-se em uma estrutura de duas
colunas com três linhas, resultando seis pontos, que recebem a numeração 1-2-3-4-5-6.
Como essa técnica é muito importante até os dias atuais percebemos que os alunos das
escolas das redes públicas e particulares de ensino precisam de um trabalho voltado
diretamente para o processo ensino aprendizagem e é necessária a acessibilidade através de
projetos práticos onde possam adquirir conhecimento dentro da sala de aula e posteriormente
colocarem em prática.
No entanto, percebemos que as escolas das redes públicas e particulares de ensino não
estão preparadas para a inclusão em sala de aula juntamente com os outros que não possuem
essa deficiência.
Então o Tabuleiro braile vem dar esse suporte aos professores que precisam de uma
metodologia dentro do seu ambiente de trabalho para que os alunos com necessidades visuais
possam ter um potencial de aprendizagem igual aos demais alunos que não possuem tal
deficiência. O Tabuleiro apresenta o conteúdo de matemática financeira, porém pode ser
adaptado para outros conteúdos matemáticos e até mesmo para outras disciplinas.
O Tabuleiro Braile, possibilita a inclusão do portador de necessidades visuais dentro de
sala de aula, levando em consideração que o mesmo por ser deficiente e a escola por não
oferecer recursos didáticos para o desenvolvimento da prática pedagógica, tende a fazer suas
atividades de sala de aula com o professor do ensino especial em contra turno. No entanto
esse tabuleiro vem facilitar o processo ensino aprendizagem dentro da sala de aula, sem
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precisar que o aluno com necessidades visuais saia do seu espaço em busca do conhecimento
e de aprendizagem. Nesse tabuleiro será trabalhado a matemática financeira básica, e o aluno
poderá colocar em prática todo conhecimento adquirido através de atividades e resolução de
problemas, além de poder fazer uso para suas atividades avaliativas.
MATERIAL E MÉTODOS
O tabuleiro retangular é feito de materiais recicláveis reutilizáveis. Sua base é formada
por compensado e fórmica e suas peças são quadrangulares feitas com material flexível. Essas
peças possuem adesivos correspondentes aos números de zero a nove e expressões
matemáticas em braile, feitos de garrafa pet.
As medidas do tabuleiro retangular são de 90 cm de comprimento por 20 cm de largura,
contendo 95 peças de 0 à 9. Cada número possui cinco peças. Outras peças possuem
caracteres como parênteses, porcentagem, vírgulas, xis, sinal de igualdade, as cinco operações
matemáticas como: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
Visando facilitar aprendizagem do aluno com deficiência visual, disponibilizamos ao lado do
tabuleiro instruções apostiladas em braile de como fazer os cálculos da matemática financeira
que também o aluno monovisual pode aprender.
Inicialmente as peças foram distribuídas de zero á nove, organizadas em fileiras,
seguidas das expressões matemáticas, caracteres, vírgulas e xis. Essas peças podem se
locomover da parte inferior para a parte superior do tabuleiro para facilitar a criação das
equações montadas pelo aluno deficiente visual, cabendo ao professor regular ou ao professor
de apoio mediar a atividade desenvolvida de forma correta. Caso contrário deve ser feito a
correção com o aluno mostrando-lhe onde foi o erro, para que ele possa através do toque nas
peças corrigir a operação. É de total importância frisar que o tabuleiro braile não possui uma
calculadora, logo depende do conteúdo e da explicação do professor e do entendimento do
aluno, para que os cálculos venham dar resultados positivos.
O Tabuleiro possui um manual em braile e este serve de auxílio para o aluno com
deficiência visual acompanhar as aulas enquanto o professor está explanando.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A “Escola Inclusiva”, tão sabiamente arquitetada em nossa legislação, dispõe de uma
grande deficiência em efetivá-la. Segundo Fernando Marques Pereira, uma boa parte do
problema parece-nos residir essencialmente na “interface conceptual", ou seja, o modo como
o professor, na grande maioria dos casos, encara este aluno e que afeta a "compatibilidade"
entre eles. O professor muitas vezes tem um olhar apenas para a deficiência do aluno,
esquecendo que por trás desse portador de deficiência existe um aluno inteligente e cheio de
vontade para crescer na vida.
O aluno com qualquer tipo de deficiência dispõe de um professor de apoio, no caso o
professor do Ensino Especial, mas é importante frisar que o professor regular da disciplina
que é o responsável pela aprendizagem do aluno, responsabilidade essa que em momento
algum pode ser delegada no professor de apoio.
No entanto os professores regulares das disciplinas não foram preparados para
trabalhar com essas necessidades especiais. Se habilitaram especificamente em suas
disciplinas sem se aprimorarem ou aperfeiçoarem em libras, braile, e outras necessidades
especiais. Surge daí a importância de salientar que os professores dos alunos com
necessidades especiais foram preparados e fizeram cursos para cada especialidade e por isso
atuam diretamente com os alunos dando-os todo o suporte com toda a eficiência que os
professores regulares não possuem.
Infelizmente o sistema cria leis e regras sem se preocupar de fato com uma educação
de qualidade, sem se preocupar com os professores de sala de aula.

Impõe um ensino

inclusivo sem levar em consideração se esses professores estão ou não preparados para essa
integração. E assim a inclusão vai acontecendo de forma inadequada. Daí o porquê dos alunos
muitas vezes sentirem tantas dificuldades no processo ensino aprendizagem.
Mas como temos que avançar e tão somente pensar de modo inclusivo, o tabuleiro
braile foi testado por portadores de deficiência visual os quais acharam de fundamental
importância o material para as aulas de matemática.
A matemática financeira é um ramo da matemática de fundamental importância para o
uso cotidiano do cidadão. Propomos que a Matemática Financeira seja ensinada com
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problemas do dia-a-dia do aluno, fatos reais, vivenciados por seus parentes e amigos como,
por exemplo, o financiamento de um carro, a compra de uma casa pelo sistema de
amortização, multa de condomínio e outros casos, utilizando a tecnologia como ferramenta
facilitadora e tornando, assim, a aula mais enriquecedora. E para melhorar esse conhecimento
da matemática financeira com os alunos especiais em sala de aula o professor cria uma mini
feira de vendas onde o aluno possa estar aplicando a porcentagem através de descontos, juros
e outros cálculos mais.
CONCLUSÕES
Desde a década de 40 e, mais intensamente, a partir da década de 90, iniciaram-se
movimentos mundiais de luta pelos direitos humanos, nos quais se abordava fortemente
as ideias de acesso universal á escola e de inclusão das crianças com necessidades
especiais. Aqui no Brasil esta tendência se deu no início da década de 90, pelo
crescimento de um modelo democrático de educação e pela formulação de leis para
sustentar e manter a segurança de que as ideias concebidas para educação especial
fossem realmente postas em prática. Desta forma, cada vez mais pesquisadores vem
desenvolvendo seu trabalho nesta área, considerando a ludicidade como instrumento
importante nas práticas diárias dos alunos com necessidades especiais.
Para que isso aconteça o pesquisador deve estar muito presente e participante nos
momentos lúdicos, observando e até mesmo intervindo quando necessário como
mediador destas atividades. É preciso rever o processo educativo, possibilitando a
igualdade para todos, visto que educar, incluir e brincar são atividades associadas.
A educação deve ser para todos, independente das limitações e particularidades, e
é sob este aspecto que a atividade inclusiva deve acontecer. Mas para que isso aconteça é
necessário mudar os paradigmas e reorganizar o sistema educacional para possibilitar aos
portadores de necessidades visuais o desenvolvimento físico, psíquico e social.
Acreditamos que o tabuleiro em braile pode abrir as portas do conhecimento para
todos, visando suprir as necessidades de portadores de deficiência visual dentro de sala de
aula. Visando fomentar que o mesmo é tão capaz quanto os demais alunos, o qual fara uso da
matemática financeira básica em diversos momentos de sua vida, portanto é de fundamental
importância que ele adquira este conhecimento tanto quanto os alunos monovisuais.
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RESUMO: O Período Medieval fazia homens viver numa estagnação cultural, pois eram

dominados por superstições e crenças que só vieram ser confrontadas após o surgimento da
Psicologia. De início, com ideias psicológicas, indagava o ser humano, acerca de si mesmo,
bem como sobre sua origem e seu destino, por narrativas místicas. Em seguida, através de
uma psicologia científica, pela ideia de que não existe sujeito sem mundo, sem história e sem
cultura. Após embates entre teóricos suíços, liderados por Piaget e Vygotsky, passaram a
construir uma visão do desenvolvimento humano baseada na ideia de que o conhecimento é
fruto de sucessivas interações com o meio social. A partir daí, surgiu a Psicologia da
Educação que se responsabiliza especificamente pelo estudo das mudanças de comportamento
que as pessoas experimentam como uma consequência da sua participação em atividades
educativas. Diante disso, com o intento de associar à prática docente implicações pedagógicas
das teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel, observou-se a prática de um professor
do ensino médio de uma escola pública de Teresina, visando responder a indagação: A
Psicologia da Educação é trabalhada na prática docente? Constatou-se uma prática docente
tradicional que desconsidera a Psicologia da Educação, o que acomete na formação de alunos,
cuja aprendizagem se dá na ausência de erros. Consequentemente, pessoas alienadas,
desmotivadas e com pouca visão de mundo serão os produtos finais dessa prática. Portanto,
diante da situação em que se deparou a análise, tornou-se mais viável confrontar as teorias
psicológicas propostas, trilhando um caminho oposto ao solicitado.
Palavras–chave: Psicologia da Educação, Conhecimento, Comportamento, Meio social,
Prática docente tradicional.

PSYCHOLOGICAL THEORIES OF PIAGET, VYGOTSKY AND
AUSUBEL: ANALYSIS OF A TEACHING PRACTICE
ABSTRACT: The Medieval period did men live in a cultural stagnation, because they were
dominated by superstitions and beliefs that only came to be confronted after the emergence of
psychology. Start with psychological ideas, inquired the human being, about himself and
about its origin and destination, by mystical narratives. Then, through a scientific psychology,
the idea that there is no subject without world, with no history and no culture. After clashes
between Swiss theorists, led by Piaget and Vygotsky, began to build a vision of human
development based on the idea that knowledge is the result of successive interactions with the
social enviroment. From there came the Psychology of Education that is responsible
specifically for the study of behavioral changes that people experience as a result of their
participation in educational activities. Thus, with the intention of involving the teaching
practice pedagogical implications of psychological theories of Piaget, Vygotsky and Ausubel,
there was the practice of a high school teacher of a public school in Teresina in order to
answer the question: The Educational Psychology it is crafted in teaching practice?
It found a traditional teaching practice that disregards the Educational Psychology, which
affects the formation of students whose learning takes place in the absence of errors.
Consequently, alienated people, unmotivated and low world view will be the final product of
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this practice. Therefore, given the situation that faced the analysis, it became more feasible to
confront the psychological theories proposed, treading the opposite path requested.
KEYWORDS: Educational psychology, Knowledge, Behavior, Social enviroment,
Traditional teaching practice.
INTRODUÇÃO
O Período Medieval foi uma época marcada pela estagnação cultural, pois homens
viviam dominados por superstições e crenças. Apenas a Igreja Católica se mantinha como
instituição organizada, passando a exercer importante papel político na sociedade medieval
(FARIAS, 2006).
No decorrer dos anos, após embates entre teóricos, surgiu a Psicologia, que teve dois
momentos: Ideias psicológicas e Psicologia científica. O primeiro, nos tempos mais remotos,
se deu pela indagação do ser humano, acerca de si mesmo, bem como sobre sua origem e seu
destino por narrativas místicas (GOULART, 1987). Enquanto isso, o segundo, na década de
1879, se deu pelas palavras de Wilhelm Wundt, de que não existe sujeito sem mundo, sem
história, sem cultura, de modo a marcar a emancipação da Psicologia como ciência autônoma
(GOULART, 1987).
Pouco tempo depois, no início da década de 1920, um novo debate se instaurou no
âmbito da Psicologia. Pesquisadores da Suíça e da antiga União Soviética
procuraram elaborar um corpo teórico baseado em outras matrizes epistemológicas.
Esses grupos, liderados por Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934),
ancoraram-se nas posições kantianas e passaram a construir uma visão do
desenvolvimento humano baseada na ideia de que o conhecimento é fruto de
sucessivas interações com o meio social (GOULART, 2010, p. 17).

A partir de embates no campo da Psicologia sobre o desenvolvimento humano, surgiu
a Psicologia da Educação.
A Psicologia da Educação responsabiliza-se especificamente pelo estudo das
mudanças de comportamento – incluindo os processos psicológicos subjacentes –
que as pessoas experimentam como uma consequência da sua participação em
atividades educativas, da sua natureza e características, dos fatores que lhes
facilitam, dos que lhes dificultam ou obstaculizam, e das consequências que trazem
ao desenvolvimento e à socialização dos seres humanos (SALVADOR et al., 1999,
p. 51).

A abordagem construtivista de Piaget não intencionava criar uma teoria das
aprendizagens, mas sim responder questões epistemológicas, pois se desejava compreender
como o ser humano construía seu conhecimento (NUNES; SILVEIRA, 2011a).
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A abordagem sócio-histórica de Vygotsky defendia a linguagem e as interações
sociais como elementos cruciais na formação da consciência humana, e o ser humano era
considerado uma realidade concreta, cujo desenvolvimento tinha sua gênese no psiquismo
(NUNES; SILVEIRA, 2011b).
Conforme as abordagens supracitadas, a aprendizagem é um processo complexo que
consiste nas interações do indivíduo com o meio, através de trocas recíprocas. No entanto, à
construção do conhecimento, necessita-se da sua incorporação pelo próprio indivíduo
(CARVALHO; MATOS, 2009). Isto posto, a aprendizagem significativa focaliza
exclusivamente a aprendizagem humana, sobretudo a que ocorre no contexto escolar,
considerando a aprendizagem não só como um processo comportamental, mas também, de
modificação do conhecimento (VALADARES; MOREIRA, 2009).
Diante disso, com o objetivo de associar à prática docente implicações pedagógicas
das teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel, observou-se a prática de um professor
do ensino médio de uma escola pública de Teresina, visando responder a indagação: A
Psicologia da Educação é trabalhada na prática docente?
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente, elaborou-se um quadro com as implicações pedagógicas das teorias
psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel, de modo a facilitar a análise de prática docente.
Em seguida, descreveu-se todo o procedimento da prática observada, salientando metodologia
e recursos utilizados e interação do professor com a turma. Por último, comparou-se essa
prática com as teorias psicológicas supracitadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Prática docente
A prática docente observada (quadro 1) era composta por professor experiente e uma
turma de 50 alunos (faixa etária entre 16 e 18 anos). Os jovens não demonstravam interesse
em aprender e conversas paralelas, desânimo e sonolência eram fatores marcantes no
ambiente. O docente não se colocava como dono do saber, sendo apenas um transmissor do
conhecimento, e os alunos, meros receptores deste.
No âmbito da sala de aula, o conteúdo era transmitido, de forma enfadonha e
cansativa, com o uso de recursos como quadro acrílico, pincel, apagador e, principalmente, o
livro didático, com apelo à leitura monótona, já que recursos eletrônicos como data show e
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slides não eram adotados pelo docente, devido não saber manuseá-los ou estarem
indisponíveis ou inviáveis.
Quadro 1. Procedimento da aula observada. Próprio autor, 2013.
PRIMEIRO MOMENTO
O docente entra em sala de aula, pede aos alunos que abram seus livros no
conteúdo que parou no último encontro, e inicia uma leitura. Depois pede a um
aluno que continue e reveze entre os colegas.
SEGUNDO MOMENTO
Após o término da leitura, o professor pergunta se todos entenderam, faz alguns
questionamentos, em caso de dúvidas, e começa a escrever, no quadro branco,
uma síntese do conteúdo exposto, ressaltando que é para mais esclarecimentos.
TERECEIRO MOMENTO
Nos minutos finais, o professor realiza a chamada, em diário impresso, e encerra
aula.
TOTAL

20 min

25 min

5 min

50 min

O professor alegava para os alunos que não dificultar o conteúdo e não o lecionar por
completo era o ideal, já que os mesmos não iriam assimilá-lo. Dessa forma, respondia às
perguntas surgidas, no decorrer da aula, da forma mais mecânica possível, fazendo reinar o
desinteresse e a desmotivação entre os alunos. Além disso, o docente evitava uma maior
interação, com a desculpa de que, se vínculos maiores fossem formados, os alunos tentariam
se beneficiar com isso, futuramente (p. ex., em casos de retenção, recorriam ao apelo e
pressão emocionais).
2. Prática docente e teorias psicológicas
À análise da prática docente e associação às teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e
Ausubel, tomou-se o quadro 2 como base.

Artigos

Ciências Humanas

14942

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Quadro 2. Implicações pedagógicas das teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel.
Próprio autor, 2013.
IMPLICAÇÕES
TEORIAS PSICOLÓGICAS
PEGAGÓGICAS
1. O
processo
de
ensinoaprendizagem.
2. Papel do aluno.
3. Papel do professor.

1. Relação
desenvolvimentoaprendizagem.
2. Papel do aluno.
3. Papel do professor.

Artigos

ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA DE PIAGET
1. O processo de ensino-aprendizagem se dá na ênfase
das interações com o meio e nos intercâmbios entre
os sujeitos por meio de processos de equilibração,
assimilação e acomodação.
2. O papel do aluno é de um agente ativo e criador com
o emprego de lógicas para solucionar questões.
3. O papel do professor deve ser de um agente ativo,
que mostre aos alunos que seus esquemas
assimiladores são insuficientes para atingir um
equilíbrio permanente, apresentando atividades
criativas e o instigando a uma reflexão e uma criação
constantes, por meio de questionamento de suas
respostas, de exemplos e de uma relação dialógica.
ABORDAGEM SÓCIO-HISTÓRICA DE VYGOTSKY
1. A relação desenvolvimento-aprendizagem se dá de
forma intricada, atribuindo importância crucial às
práticas educacionais como propulsoras do
desenvolvimento humano. Ou seja, a aprendizagem
demanda uma prática pedagógica que privilegie a
participação ativa do aluno e do professor, por meio
de situações que primem pelo intercâmbio, diálogo,
expressão criativa e trabalho em grupo, respeitando
as atividades discursivas do aluno e sua
singularidade. Lembrando que, deve-se levar em
conta, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
que discorre acerca limiar entre desenvolvimento real
(capacidades já completadas) e desenvolvimento
proximal (capacidades na iminência de serem
efetivadas).
2. O papel do aluno é de um sujeito ativo do seu
processo de aprendizado e desenvolvimento, pois é
ele quem age sobre o instrumento mediador de sua
ação. Desta forma, ele precisa estar apto a interagir
com esta ferramenta, dominar suas funções, signos e
sistemas de símbolos para que a sua conduta seja
consciente e planejada.
3. O papel do professor é auxiliar no desenvolvimento
de funções psicológicas mais avançadas do aluno,
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como forma de domínio de uma sistemática, levando
em conta a experiência da criança. Ou seja, o
professor deve mediar, por meio de instrumentos e
signos, e potencializar o processo de aprendizagem
do indivíduo.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
1. O
processo
de
ensinoaprendizagem.
2. Papel do aluno.
3. Papel do professor.

1. O processo de ensino-aprendizagem se dá por meio
de organizadores prévios (é necessário que a
aprendizagem ocorra, a partir do que o aluno já sabe)
e mapas conceituais (organizar e representar o
conhecimento) como recursos didáticos específicos
que põem em prática processos do ensino que
favorecem nos alunos a capacidade de aprender.
2. O papel do aluno é integrar novos conteúdos na sua
estrutura cognitiva, ampliando e modificando os já
existentes.
3. O papel do professor é mediar os conteúdos e auxiliar
o
aluno
a
primeiramente
descobri-los,
significativamente, para depois, incorporá-los em
seus esquemas.

2.1. Abordagem Construtivista de Piaget
De acordo com Piaget (1975; 1990), o conhecimento é construído, a partir da evolução
dos esquemas cognitivo-afetivos, que se dá por assimilação, acomodação e equilibração do
objeto de conhecimento. Ou seja, o indivíduo apresenta esquemas mentais que absorvem
conhecimentos, confrontam-nos, e por fim, promove uma homeostase do mesmo no seu
campo intelectual. A aprendizagem é ativa e singular, ressalvando que, a mesma, assim como
o ensino, dá-se através das interações sociais, no qual, professor e aluno devem ter uma
relação dialógica, de forma ativa, cabendo ao professor, instigá-lo a construir lógicas para o
conhecimento.
No entanto, na aula observada, um rumo oposto é tomado em relevo ao que estabelece
Piaget. Nota-se a falta de diálogo nas aulas, que além de dificultar a construção de lógicas
para o conhecimento estabelecido, a aprendizagem, que deveria ser um processo complexo,
torna-se uma incorporação passiva e mecânica dos esquemas, sem reciprocidade.
2.2. Abordagem Sócio-histórica de Vygotsky
Vygotsky (1988; 1996), baseando-se no materialismo dialético de Karl Marx, defende
que a linguagem e as interações sociais são elementos cruciais na formação da consciência
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humana, no qual conceitos espontâneos e científicos funcionam, interdependentemente, no
processo de desenvolvimento.
Nessa concepção, a linguagem é o elemento fundamental na interação do sujeito com
o meio. E, sua relação com o desenvolvimento, dá-se de forma intricada, dialógica,
intercambista, grupal e ativa, levando em consideração, o limiar de independência que
apresenta o indivíduo (limiar imposto pelo conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal –
ZDP). Além disso, fatores como mediação, instrumentos e signos, são adotados nesse
processo que promove ampliar a visão sociocultural do indivíduo, promovendo um aumento
no seu raciocínio (VYGOTSKY, 1999).
Ao “remar” contra a concepção em destaque, a aula em foco estipula um mínimo de
contato do professor para com o aluno, sendo que, auxílio e mediação só ocorrem numa
relação em que haja interação, para que o uso de instrumentos e signos, que facilitam o
desenvolvimento, respectivamente, físico e intelectual, possam ser adotados. Ou seja, num
âmbito interativo, conforme Vygotsky (1996), o professor tem a função de auxiliar, mediar e
potencializar as funções elementares dos alunos, até que se tornem superiores.
2.3. Aprendizagem Significativa de Ausubel
Segundo Ausubel (1982), contrapondo-se ao Behaviorismo e ao Mentalismo Europeu,
classifica os tipos de aprendizagem, ressaltando que as mesmas fazem parte de um continnum,
ou seja, não apresentam dicotomias. Defende que a aprendizagem é uma modificação apenas
do conhecimento e não comportamental (Behaviorismo), e que a mesma, juntamente com o
ensino, dá-se por meio de conhecimentos prévios e mapas conceituais, favorecendo o aluno a
aprender. Defende que o professor deve mediar e auxiliar o aluno a incorporar, em seus
esquemas, os conteúdos, de modo que os já existentes possam ser ampliados e modificados.
Em contrapartida, a prática docente observada insiste em trilhar o “caminho” oposto.
Pois, para o professor, o fato de o aluno fazer poucas perguntas, ou mesmo não perguntar, é
sinal de que o mesmo assimilou o conteúdo. E que, se o discente não entender o assunto, é
mero desinteresse ou preguiça pela aula. No entanto, o fato da não compreensão do conteúdo
por parte do aluno, se deve ao fato de o professor apenas intermediar o conteúdo, com o
mínimo de questionamentos possíveis.
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CONCLUSÕES
A evolução no âmbito educacional, seja no aprimoramento das metodologias, na
aquisição de novos materiais didáticos, entre outros, vem a ocorrer nos últimos tempos, no
qual inovações educacionais vêm sendo testadas, como forma de facilitar o processo de
ensino-aprendizagem. No entanto, situações em que ocorre o mau uso, ou a até mesmo o não
uso, dessas inovações educacionais, além de certo descaso por parte da gestão, é frequente em
muitas práticas docentes.
Entretanto, o que acontece é que muitos professores não têm treinamento para o uso
dessas tecnologias e acabam fazendo o mau uso (ou até mesmo o não uso) delas. Não há
necessidade de uma pesquisa mais ampla para notar que essa situação é corriqueira no
processo educacional. Situação essa, que passa, camufladamente, pelo “crivo” da boa
aprendizagem. Ou seja, os professores fingem dar aula e os alunos fingem aprender.
Portanto, diante da situação em que se deparou a análise, tornou-se mais viável
confrontar as teorias psicológicas propostas, trilhando um caminho oposto ao solicitado –
associar as teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel à prática docente analisada.
Dessa forma, constatou-se uma prática docente tradicional que desconsidera a Psicologia da
Educação, o que acomete na formação de alunos, cuja aprendizagem se dá na ausência de
erros. Consequentemente, pessoas alienadas, desmotivadas e com pouca visão de mundo
serão os produtos finais dessa prática.
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RESUMO: O presente artigo tem como perspectiva levar o leitor a pensar criticamente a

terceirização no serviço público enquanto um retrocesso dos direitos trabalhistas e das
condições de trabalho, instigada pela reestruturação produtiva do capital e pelos avanços das
ideias neoliberais, segundo as quais o Estado deve interferir minimamente na economia,
deixando-a à livre inciativa do mercado, bem como deve adotar medidas severas de redução
de gastos públicos, incluindo a de pessoal, o que leva à redução dos concursos públicos e,
consequentemente, da instabilidade do emprego na esfera pública. Metodologicamente, a
pesquisa que resultou neste trabalho levantou dados sobre a terceirização no IFAL, Campus
Palmeira dos Índios, onde os serviços de transporte, limpeza, segurança e parte da burocracia
foram terceirizados e onde a terceirização apresenta características genéricas desse fenômeno
atreladas as especificidades locais.
Palavras–chave: economia, especialização, precarização

OUTSOURCING IN THE PUBLIC SERVICE: A PARADOX
ABSTRACT: This article has the perspective to lead the reader to think critically outsourcing
in the public service as a setback of labor rights and working conditions, instigated by the
productive restructuring of capital and the progress of neoliberal ideas, according to which the
state should interfere minimally the economy, leaving it to the free initiative of the market and
must take severe measures public expenditure reductions, including staff, which leads to the
reduction of public procurement and consequently the instability of employment in the public
sphere. Methodologically, the research that resulted in this study collected data on
outsourcing in IFAL, Campus Palmeira dos Indios, where transport services, cleaning,
security and part of the bureaucracy have been outsourced and where outsourcing has generic
features of this linked phenomenon local specificities.
KEYWORDS: economy, specialization, precariousness
INTRODUÇÃO
Em parte do século XX, predominou nas sociedades ocidentais um sistema de produção
industrial chamado de fordismo/taylorismo (ARAÚJO, 20013, p. 95). O fordismo é um
sistema de produção em massa que padroniza tanto as tarefas quanto os produtos. Empregado
por Henry Ford (1863-1947) em sua fábrica de automóveis, nos Estados Unidos, o fordismo
articulou inovações técnicas e organizacionais para otimizar a produção e o consumo em
massa, influenciando outras indústrias. O Taylorismo, por sua vez, desenvolvido pelo
engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor (1865-1915), de quem Ford recebeu
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influência, criou um sistema de gerência industrial voltado para a otimização do tempo da
produção e da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Como resultados do
binômio fordismo/taylorismo podemos mencionar a alta produtividade, a elevação dos lucros
dos empresários e a intensificação da mão-de-obra. Embora o trabalho manual não tivesse o
devido reconhecimento salarial e humano, uma vez que os trabalhadores se confundiam com a
própria máquina ao fazerem esforços repetitivos, as indústrias eram as responsáveis diretas
pela contratação de pessoal e pela inserção massiva dos trabalhadores na empresa sede. Além
disso, as indústrias eram encarregadas de toda a cadeia produtiva. Não obstante, com a crise
do capital a partir da década de 1970, ocorreram importantes mudanças no âmbito do
trabalho. Alguns autores chamam esse processo de reestruturação produtiva mundial
(MACHADO, 2013, p. 177), designando um tempo no qual houve uma intensa substituição
de trabalho por novas tecnologias produtivas, percebidas no Brasil durante a década de 1990,
mas que se prolongam até os atuais dias. Tal reestruturação do capital tem como base um
novo sistema de produção, denominado de toyotismo, e um movimento político e teórico: o
neoliberalismo.
O sociólogo Ricardo Antunes, um dos maiores intelectuais da sociologia do trabalho
no Brasil, ao tratar das metamorfoses do trabalho no século XX, em seu livro Adeus ao
trabalho? (ANTUNES, 2002, p.33-34) ressalta os traços constitutivos básicos do toyotismo,
enquanto um modelo japonês de gestão industrial, os quais são: a) produção voltada
diretamente para a demanda; b) o melhor aproveitamento possível do tempo de produção
(incluindo o transporte, o controle de qualidade e o estoque); c) polivalência do trabalhador;
d) trabalho em equipe; e) terceirização da produção de elementos básicos, que no fordismo
são atributo das montadoras, dentre outros fatores. O autor, ao analisar e criticar o toyotismo,
argumenta também que para a efetiva flexibilização do aparato produtivo é imprescindível ao
toyotismo a flexibilização dos trabalhadores (ANTUNES,2002, p. 35). Isso implica em
redução de trabalhadores, horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratados.
O neoliberalismo, por sua vez, se inscreve nesse contexto de mudanças do trabalho
como base ideológica da classe detentora do capital. Inspirado no liberalismo clássico, o
neoliberalismo defende um capitalismo livre de regras e com a mínima intervenção do Estado
na economia (ARAÚJO, 2013, p. 99). Nesse sentido, cabe ao Estado atender aos interesses
econômicos das corporações transnacionais, dentre eles a privatização de empresas estatais e a
flexibilização das leis trabalhistas.
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É nesse cenário de flexibilização do trabalho e da produção, do toyotismo e do
neoliberalismo que aparece a terceirização. Esta ocorre quando uma empresa transfere à outra
empresa a responsabilidade pela prestação de um serviço ou pela produção, que em geral, é
uma atividade-meio, isto é, auxiliar, secundária, mas também pode ser a atividade-fim, ou
seja, a principal.
A terceirização para a sociologia do trabalho, entretanto, é vista como um retrocesso
dos direitos trabalhistas e um avanço da categoria patronal que reduz gastos e aumenta o
lucro. Apesar do trabalhador terceirizado possuir direitos similares aos do trabalhador direto,
tais como carteira assinada, décimo terceiro salário, fundo de garantia, férias e aviso prévio,
existem algumas especificidades que os diferencia e torna os terceirizados mais vulneráveis à
precarização do trabalho. O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) revelou dados relativos ao trabalhador terceirizado, que são preocupantes,
como os que seguem:
Tabela 1. Distribuição dos trabalhadores em setores tipicamente terceirizados e tipicamente
contratantes, 2013
Condições
trabalho

Remuneração
(R$)

de Setores
tipicamente Setores
tipicamente Diferença
contratantes
terceirizados
Terceirizados/
Contratante

1.776,78

-24,7

Jornada
semanal 40
contratada (horas)

43

7,5

Tempo
(anos)

2,7

-53,5

64,4

Dobro

de

média 2.361,15

emprego 5,8

Taxa Rotatividade

33

Fonte: Rais 2013. Elaboração: DIEESE/CUT Nacional, 2014.

O gráfico acima mostra algumas desvantagens do trabalhador terceirizado comparado
ao trabalhador direto, como perda de rendimentos, ampliação de jornada, maior instabilidade
e rotatividade. No entanto, existem outros problemas associados ao trabalho terceirizado,
como o trabalho sob maior pressão, deterioração das condições de saúde e segurança e maior
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número de acidentes, incluindo os fatais. Além disso, se a jornada do trabalhador terceirizado
é maior do que a do trabalhador direto, logo o argumento segundo o qual a terceirização cria
mais empregos é falacioso. Segundo Ruy Braga (BRAGA, 2015), professor da USP e
especialista em sociologia do trabalho, a terceirização faz o desemprego aumentar,
considerando que o trabalhador terceirizado trabalha em média três horas a mais. Assim,
menos funcionários são necessários. Se a terceirização for ampliada no Brasil, na iniciativa
privada, haverá também uma intensificação de problemas sociais, como a facilidade para a
corrupção e a diminuição da arrecadação do Estado.
A terceirização no serviço público, por sua vez, apresenta algumas nuances em relação
aos serviços privados. No Brasil, a expansão da terceirização no serviço público resulta dos
programas de privatização de empresas e de serviços públicos implementados a partir de 1990
e da reforma do Estado iniciada em 1995 por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho
do Estado, segundo Druck (2015). Ainda segundo a autora, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(2000), que aparece na linha da reforma do Estado, cujo objetivo é reduzir as despesas com o
funcionalismo público, traz como consequências a redução de concursos públicos e o
incentivo à terceirização, uma vez que esta última não é computada como despesa de pessoal.
Tal política de Estado, tipicamente neoliberal, destaca-se nos hospitais, nas universidades e
nas escolas públicas, como nos institutos federais, onde maior parte dos serviços de apoio já é
terceirizada, a exemplo dos transportes, da limpeza, da vigilância e da burocracia. Em
algumas estatais o número de terceirizados é tão alto que ultrapassa o número de empregados,
como é o caso da Petrobras. Em 2012, a estatal contava com 85.065 empregados e 360.372
terceirizados, uma relação de 4 terceirizados para 1 concursado (DRUCK, 2015). A
terceirização no serviço público, portanto, não só constitui uma forma precária de trabalho
como também inibe muitos trabalhadores, especialmente os jovens, de ingressarem na carreira
pública.

MATERIAL E MÉTODOS
Este projeto de pesquisa visou delimitar a terceirização no Instituto Federal de
Alagoas/IFAL, Campus Palmeira dos Índios, porque esperou-se informações e observações
mais precisas, in loco. Para isso, propomos observar a rotina dos trabalhadores terceirizados,
entrevistá-los, obter dados profissionais e cruzá-los com alguns dados dos servidores
concursados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi observada durante toda a execução do projeto a rotina dos trabalhadores prestadores
de serviço terceirizado. No IFAL/Campus Palmeira dos Índios, temos 4 empresas prestadoras
de serviço terceirizado: BRA (serviços gerais), Tigre (vigilância), Ativa (transporte) e Eficaz
(administração). Foi documentado o número de cerca de 60 trabalhadores tipicamente
contratados por meio de concurso público e 48 trabalhadores prestadores de serviço
terceirizado no campus. Destes, foram entrevistados 33. Após o término das entrevistas,
foram levantados os seguintes dados:

Tabela 2. Distribuição dos trabalhadores em setores tipicamente terceirizados, 2016
Empresas prestadoras de
serviço terceirizado
Quantidade
de
funcionários
Quantidade entrevistada
Média de idade dos
trabalhadores (anos)
Estado civil

Ativa

Tigre

Bra

Eficaz

2

8

19

19

1
48

3
39

14
34,57

15
25

Casado

2 – Casados
1 - Solteiro

Quantidade em média de 4
membros por domicílio
Quantidade em média de 2
membros por domicílio
possuidores de renda
Fundamental
Nível de escolaridade
Incompleto

3,33

7 – Casados
5 – Casados
4 – Solteiros 10 - Solteiros
2 – Em união
estável
1
–
Divorciado
3,35
3,2

2

1,2

2

2 – Ens.
Médio Comp.
1 – Superior
Comp.

Primeira
experiência 1
como
prestador
de
atividade terceirizada
Média de tempo de 1
trabalho
na
empresa
(anos)

1

7 – Fund.
Incomp.
1 – Fund.
Comp.
1 – Médio
Incomp.
5 – Médio
Comp.
11

2 – Fund.
Incomp.
8 – Médio
Comp.
2 – Superior
Incomp.
3 – Superior
Comp.
14

7,33

4,64

3,33
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Meio de seleção

Indicação

Tipo de contrato
Realização de desvio de
função
Ganho salarial médio (r$)
Média da carga horária
Hora extra
Meio de compensação pela
hora extra

CLT
0

1
– 1
– 8
–
Curriculum
Curriculum
Curriculum
2 – Indicação 13
– 7 – Indicação
Indicação
CLT
CLT
CLT
0
7
5

1240
40h
1
Folga

1183,3
40h
1
Pagamento

Quantidade
sindical

de

filiação 0

0

751,93
766,33
40h
40h
8
2
13 – Folga
Folga
1
–
Pagamento
Todos (14)
14

Segundo pesquisas e os dados fornecidos pelo DIEESE (2014), entende-se que os
trabalhadores prestadores de serviço terceirizado trabalham uma quantidade maior de horas,
recebem menos e têm uma taxa de rotatividade maior em relação aos trabalhadores
tipicamente contratados. Além de que a terceirização, para a sociologia do trabalho, é vista
como um retrocesso dos direitos trabalhistas e um avanço da categoria patronal que reduz
gastos e aumenta o lucro.
Em nossa pesquisa, foi observado que ambos os grupos trabalham a mesma
quantidade de horas, e os trabalhadores que prestam serviço terceirizado não ficam um curto
espaço de tempo na empresa e/ou no campus mencionado. Mas, em contrapartida, recebem
menos. Isso, partindo de uma avaliação geral da situação dos trabalhadores tipicamente
contratados, para os prestadores de serviço terceirizado.
Para uma análise mais crítica, só podemos fazer comparação entre o setor de
transporte. Pois este, apresenta pessoas participantes dos dois grupos. Ao cruzar as
informações, foram obtidos os seguintes resultados:
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Tabela 3. Distribuição dos trabalhadores em setores tipicamente efetivos e tipicamente
terceirizados, 2016
CONDIÇÕES
TRABALHO

DE SETORES
TIPICAMENTE
EFETIVOS
REMUNERAÇÃO
3.197,64
MÉDIA (R$)

SETORES
TIPICAMENTE
TERCEIRIZADOS
1.240

DIFERENÇA
TERCEIRIZADOS/
EFETIVOS (%)
-61,22

JORNADA
SEMANAL
CONTRATADA
(HORAS)

40

0

1

-95.5

40

TEMPO
DE 22
EMPREGO (ANOS)

Notou-se uma diferença de 36,52% entre os resultados fornecidos pelo DIEESE
(2014) e os resultados obtidos na pesquisa, na categoria “Remuneração Média”. E 42% em
relação a “Tempo de Emprego (anos)”. Além de não haver diferença na jornada semanal entre
os trabalhadores do campus, ao contrário dos dados fornecidos pelo DIEESE (2014), que
alegavam que havia uma diferença de 7,5% entre os trabalhadores prestadores de serviço
terceirizado e os trabalhadores tipicamente contratados.
A terceirização é vendida pelos empresários como algo bom para os trabalhadores,
alegando que eles iriam ter os mesmos direitos pertencidos aos trabalhadores tipicamente
contratados. Ao longo da pesquisa foram realizadas perguntas a fim de documentar a
qualidade de vida dos trabalhadores prestadores de serviço terceirizado, e notou-se que
nenhum trabalhador recebe assistência médica e/ou odontológica vinda da empresa. E alguns
trabalhadores da BRA e da Tigre alegaram que além de não receber assistência médica e/ou
odontológica da empresa, também não recebem do IFAL. Ao entrevistar a Diretora Geral do
Campus, foi explicado que o Setor Médico deste só deve atender aos alunos, porém, se algum
funcionário precisar, será atendido.
Notou-se uma diferença no tratamento entre uma empresa e outra. Além de uma certa
disparidade no depoimento dos próprios trabalhadores, ao fato de alguns alegarem que
recebem atendimento médico e/ou odontológico, e outros não. Em outra perspectiva, sobre o
tratamento recebido dos alunos e servidores do IFAL, todos alegaram que são tratados com
respeito.
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Segundo ANTUNES & DRUCK (2014:17) “as empresas do setor industrial buscam
garantir os seus altos lucros, exigindo e transferindo aos trabalhadores a pressão pela
maximização do tempo, pelas altas taxas de produtividade, pela redução dos custos com o
trabalho e pela “volatilidade” nas formas de inserção e contratos”. Segundo dados fornecidos
pelo Dieese (2014), os trabalhadores prestadores de serviço terceirizado trabalham sobre
maior pressão. Durante a pesquisa, foi observado que há um tratamento hierárquico baseado
na passagem de pressão de um cargo para outro. E a camada que está abaixo da pirâmide, que
acaba recebendo toda a pressão vinda dos seus superiores, são os trabalhadores. Apresentando
mais uma característica da precarização do trabalho.
Notou-se também a falta de valorização dos funcionários, visto que nenhuma empresa
apresenta algum tipo de preparação antes da execução do trabalho destes. Houve apenas uma
trabalhadora da BRA que alegou que passou 2 meses como estagiária para adquirir
experiência. Além de termos registradas entrevistas alegando que alguns trabalhadores
desempenhavam desvio de função, e realizavam hora extra. Dos que realizavam hora extra, a
grande maioria, ao invés de receberem pelas horas extras, trocam por folga, demonstrando,
mais uma vez, a terceirização como um modo de flexibilização do trabalho.
Uma pergunta muito importante feita aos trabalhadores durante a pesquisa foi: “O
senhor gostaria de trabalhar no Instituto como efetivo? Por quê?”. E todos os trabalhadores a
quem essa pergunta foi dirigida, responderam que gostariam, por razão da segurança e
estabilidade que eles não encontram quanto prestadores de serviço terceirizado.

CONCLUSÕES
Foi observado que a situação do campus, em relação aos dados fornecidos pelo Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e outros meios
utilizados como base para a pesquisa, apresenta algumas especificidades, a saber: no campus
pesquisado, os trabalhadores prestadores de serviço terceirizado apresentam um período longo
de permanência na empresa que os contratou, além de serem bem tratados pelos alunos e
servidores do IFAL(Instituto Federal de Alagoas). A cordialidade é típica desse campus e
esses trabalhadores, de modo geral, são contemplados com esse tratamento. Além disso, uma
parte exponencial desses trabalhadores foi admitida por meio de indicação, o que os
diferencia da realidade nacional. Mas em contrapartida, tais trabalhadores apresentam salário
menor em relação aos trabalhadores tipicamente contratados por concurso público, alguns
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recebem pressão de seus superiores e trabalham mais horas que, geralmente, são trocadas por
folga. Assim, concluímos que a atividade terceirizada no IFAL/Campus Palmeira dos Índios é
geradora de austeridade econômica para o Estado, considerando-se como seu fator a folha de
pessoal, dado este coadunado com as realidades nacional e internacional. Por outro lado, a
precarização das relações de trabalho propiciada, no âmbito nacional e internacional, não foi
evidenciada na realidade local.
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TERRITÓRIO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES A UM CONCEITOCHAVE DA GEOGRAFIA
EDUARDO SANTANA DA SILVA, ARTHUR BRENO STÜRMER

RESUMO: O conceito de território é imprescindível à compreensão do mundo
contemporâneo. Por ter assumido diferentes acepções ao longo do tempo, gera dúvidas,
mesmo entre geógrafos. Este artigo objetiva demonstrar o que é mais elementar na definição
deste conceito-chave. Usando-se de pesquisa bibliográfica, apoia-se em autores consagrados
na geografia, detendo-se em Milton Santos. Ressalta-se como resultado o caráter mutante do
conceito de território, embora seja possível identificar seus pressupostos e elementos básicos.
Também foi possível perceber em sua evolução ao longo do tempo a aproximação à realidade
concreta, ao social, à identidade e ao sentimento de pertencimento. Conclui-se a
multiplicidade de definições de território amplia a possibilidade de seu uso e a
complementaridade entre elas, contribuindo significativamente para novas investigações.
Palavras–chave: Geografia Crítica, Teoria Geográfica, Geografia Brasileira

TERRITORY: FIRST
GEOGRAPHY

APPROACHES

TO

KEY

CONCEPT

OF

ABSTRACT: The concept of territory is essential to understanding the contemporary world.
By having assumed different meanings over time, it raises doubts even among geographers.
This article aims to demonstrate what is most fundamental in the definition of this key
concept. Using bibliographic research, is supported by authors enshrined in geography,
stopping at Milton Santos. It is noteworthy as a result of the changing character of the
territory concept, although it is possible to identify their assumptions and basic elements. It
was also possible to see its evolution over time the approach to reality, social, identity and
sense of belonging. It follows the multiplicity of territory settings increases the possibility of
its use and complementarity between them, contributing significantly to further investigations.
KEYWORDS: Critical Geography, Geographic Theory, Brazilian Geography
INTRODUÇÃO
O uso generalizado do conceito de território por profissionais de diversas áreas, dentre
elas a saúde, cultura, educação, tem chamado a atenção pela profusão de significados que
beiram à superficialidade no trato do conceito, em se considerando o trajeto já percorrido
dentro da teoria geográfica. Mesmo a geografia, de tempos em tempos, exigiu reformulações
do conceito, indicando a necessidade de novas definições.
Quando, porém, se utiliza o território sem consultar a literatura geográfica, corre-se o
risco da transmissão de noções errôneas e distantes até do que consta nos manuais escolares
de geografia. É o que se percebe em documentos oficiais que orientam grandes programas e
subsidiam políticas públicas estaduais e federais bem abrangentes.
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Para o geógrafo, esse é um momento de retomar autores consagrados ao estudo do
território e localizar de onde surgiram, apontando o alcance de cada definição e propondo, se
preciso for, o uso correto do termo. Isso motiva a presente investigação sobre o território,
partindo de alguns dos clássicos da geografia nacional e internacional. Ainda que a discussão
pareça teórica demais, ela encurtará o caminho da compreensão sobre o que se quer dizer
quando se fala em território e, assim, evitar mal-entendidos e a frequente vulgarização que se
opera pela administração pública.
Poucos sabem que o conceito de território – ou categoria analítica território – é um dos
mais importantes para a Geografia. Ao lado da região, paisagem, lugar e espaço, o território é
concebido como um conceito que sofreu “mutações” ao longo do tempo, ganhando diferentes
significações no decorrer da evolução da ciência geográfica. Este trabalho traz uma série de
definições sobre o território que podem esclarecer melhor a quem queira se aprofundar ou ao
menos evitar confusões desnecessárias.
Partindo de algumas questões que podem aproxima o leitor, de maneira elementar, do
significado nuclear daquele que é considerado um conceito-chave da Geografia, algumas
questões foram tomadas como guia; quer da investigação, que das reflexões posteriores. Por
exemplo: o que é território? Que autores trataram do território? Qual a importância do
território para os estudos geográficos? Em qual escola geográfica o território foi mais
utilizado? Que alterações seu significado tem sofrido ao longo do tempo?
Não se pretende esgotar as possibilidades de conceituação nem apresentar todas as
definições já conferidas ao território, mas sim realizar uma breve introdução à teorização
sobre território. A intenção é auxiliar estudantes e pesquisadores quando, em seus estudos de
geografia, biologia, sociologia e outras ciências, se depararem com a possibilidade de usar o
termo enquanto categoria analítica para fazer referência a esta parcela de espaço geográfico.
O texto resultou de apontamentos realizados a partir de leituras e discussões no âmbito
acadêmico e institucional, compartilhados, todavia, nessas e outras esferas, sendo agora
colocado à apreciação no presente Congresso.
MATERIAL E MÉTODOS
A natureza da investigação exigiu a busca extensa por literatura especializada,
caracterizando-se, assim, como uma pesquisa bibliográfica. A seleção das obras seguiu o
critério de maior credibilidade entre os geógrafos, predominando a visão de geógrafos
brasileiros ligados à vertente teórica crítica, cuja contribuição aos estudos sobre o território
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permitisse extrair uma noção mais clara e precisa do que é mais elementar na definição do
conceito de território. Indo das concepções de território mais antigas às mais recentes,
procurou-se cuidar de assinalar os acréscimos e aperfeiçoamentos de cada nova reformulação
do conceito, em uma sequência histórica, em especial a partir da produção de Milton Santos.
O recorte temporal situou-se entre o final dos anos 1970 a 2000 – o período de maior
renovação da geografia brasileira e suas enormes transformações ao final do século XX.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificamos alguns pressupostos básicos à existência do território. Primeiro, ele é
diferente do conceito de espaço. Não só diferente, ele é também posterior ao espaço,
originando-se dele. Mesmo a imagem do território contida em uma representação
(cartográfica) indica que o espaço preexiste ao território. O segundo pressuposto é que a
“simples” imagem do território já abre a possibilidade de se pensar a territorialidade, ou seja,
a apropriação simbólica do espaço como forma primária do território. Pore la tem-se ideia de
como surge um território. Pode ser a partir de um esforço de planejamento, através de um
projeto, uma empresa ou da intenção de controle sobre o espaço.
O conceito de território: primeira noção
Uma forma bem simples de se apreender o conceito de território é observando algumas
representações do espaço geográfico. Alguma trazem limites, fronteiras ou todo um aparato
tecnológico e alterações materiais que indicam que determinada área está sob controle de
alguém – um povo, uma nação, um grupo, família ou indivíduo. De uma maneira mais
simples e inicialmente, podemos observar isso figurativamente através das imagens que
seguem.
A Figura 1 não há indícios de alterações ou presença de meios de controle sobre o
espaço terrestre, situação em que não é possível sequer falar em território(s). Há uma situação
primitiva de ocupação do espaço, sem as divisões e subdivisões típicas que revelariam a
existência de um território.
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Figura 1. Terra no início do período
Triássico. Falconaumanni, 2015.
A Figura 2, hipoteticamente, exibe o mesmo espaço da Figura 1, porém com as
demarcações associadas aos limites e divisões nacionais que caracterizam os territórios, dando
seu sentido mais corriqueiro. Supõe-se haver povo, nação, poder, limites, fronteiras e tudo
isso sob o controle de grupos de pessoas, empresas e Estados-Nação.

Figura 2. Mapa-Múndi de 2012 na
Pangeia. Massimo Pietrobon, 2012.
Deste modo, um espaço alterado e sob domínio de alguém tende a ser considerado um
território. Em havendo elementos que indiquem o controle sobre esse espaço, pode haver ali
um território. Caso contrário, não se fala nele.
Algumas definições de território
Inúmeros geógrafos trataram de definir o território, dos mais tradicionais aos
verdadeiros filósofos do espaço. Alguns dão conta de bem ilustrar o entendimento mais
corriqueiro sobre território e, no caso de Milton Santos, ilustrar a trajetória que o conceito
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percorreu em sua própria obra. Um dos “clássicos” fala da gênese do conceito de território,
que é produto da modificação e transformação do espaço:
A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado,
transformado em redes, circuitos e fluxos que aí se instalam: rodovias, canais,
estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas etc.
(LEFÈBVRE, 1978, p. 259).

Em relação à ôntica do território, veremos em Raffestin (1993) o território como
resultado da ação de apropriação de um ator sobre o espaço:
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um
ator sintagmático (ator que realiza um programa em qualquer nível). Ao se apropriar
de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator
‘territorializa’ o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 143).

O manifestar do poder sobre uma área precisa – esta uma forma de relação com o
espaço – é visível em publicações que antecedem manobras geopolíticas e ambientais, como,
por exemplo, a representação cartográfica da internacionalização da Amazônia e a hipótese do
“Brasil fora da Amazônia”, elaborada dentro de uma visão territorial.
Os elementos básicos do território
Então, para existir território, os elementos básicos seriam: espaço, ator e poder. Espaço
(geográfico) do qual se originará uma forma de relação específica que o ator manterá com ele;
o ator (individual, coletivo, social) que se relacionará com o espaço na forma de controle; este
exercido segundo o poder que o ator detém sobre o espaço.
Podemos ensaiar as características do território enquanto o estamos conceituando.
Seriam elas: possuir área, recursos, povo, poder, limites e fronteiras. É assim que vemos o
território ao pensarmos nos conflitos agrários, nas lutas por demarcação de terras, mas
também no zoneamento urbano, na criação de corredores ecológicos, estabelecimento de áreas
verdes nos grandes centros, e assim por diante.
Poderíamos conceber o território, ainda, como contendo características mais comumente
recordadas, relativamente ao território nacional. Tem ele: linhas, limites, faixas e fronteiras;
povo e nação; mais o controle sobre determinada área e sobre ela exercendo poder militar,
político e simbólico. Seguindo Raffestin (1993), a definição cabal de território seria:
É um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por
consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão original’, o
território é a prisão que os homens constroem para si. (RAFFESTIN, 1993, p. 144).

Artigos

Ciências Humanas

14962

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Assim, há território onde se materializou ações humanas; onde “se projetou um
trabalho” na forma de “energia e informação”, sempre marcadas pelo exercício do poder. Se o
espaço é a origem do território, este foi gerado a partir dele, isto é, foi construído – uma
“prisão” que construímos – para nós mesmos. O sentido conotativo de prisão é observável
seja pelos muros, cercas e obstáculos/barreiras físicas; seja pelos contornos gráficos contidos
em um mapa, carta ou croqui.
A questão da escala
A imagem da fronteira entre Estados Unidos e México ou entre as duas Coréias
exemplifica bem a noção de “prisão”, mas também de força e controle ligados ao conceito de
território. Já uma Muralha da China, a repartição do continente Antártico ou do continente
africano no auge do neocolonialismo, comparados à circuncrição da Zona do Canal do
Panamá ou de Suez, à Porto Rico ou Guantánamo exemplificam a força do controle e do
cerceamento que caracterizam os territórios, mas fornecem no entanto a ideia de que os
territórios existem em qualquer escala. É possível se falar de território desde a escala corporal
(microterritório) à escala global (planetária) e não apenas como território nacional,
representado a 1:1.000.000 ou, agora, 1:250.000.
O território na obra de Milton Santos
Quando se adentra à obra de Milton Santos, verifica-se a profusão de definições sobre
um mesmo conceito utilizado ao longo dos anos. Há uma verdadeira evolução – positiva – em
relação aos acréscimos e aperfeiçoamentos que fez, especialmente entre 1978 e 2000.
Passando os olhos pelas obras deste período, chega-se a novas compreensões a propósito do
território, como se observará a seguir.
Em Por uma geografia nova (1978), o território gera o espaço: “a utilização do
território pelo povo cria o espaço”. O povo, usando o território, gera, produz o espaço
(geográfico), modifica-o, transforma-o, e também, por outro lado, cria territórios a partir do
espaço. As características do território nesta obra são: imutabilidade de seus limites; um dado
fixo, delimitado, uma área; dependência, em sua constituição, das relações de poder do
Estado; mutabilidade ao longo da história. O território pode ser considerado como delimitado,
construído e desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito grande de
atores que territorializam suas ações com o passar do tempo. O território é compreendido
como espaço de uma nação, delimitado e regulado. Apresenta elementos fixos, resultantes da
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ação homem e seu trabalho bem como relações sociais e diferentes formas de ocupação e
produção. Corresponde ao recorte do espaço pelo processo de formação de um Estado-Nação.
Em Espaço e sociedade (1979), o território é palco do capital. Nele, o território é o
palco onde o capitalismo internacional prolifera através da divisão social do trabalho,
enquanto o Estado empobrece, perdendo sua capacidade para criar serviços sociais. Isso
acontece principalmente nos países periféricos, onde ocorre uma apropriação da mais-valia,
desvalorização dos recursos controlados pelo Estado e a supervalorização dos recursos
destinados às grandes empresas.
Na obra Espaço e método (1985), o território está associado, ainda, à ideia de palco,
entretanto, palco das atividades criadas a partir da herança cultural de um povo; é um recorte
espacial contido no espaço e contendo espaço, num movimento dialético. O território não se
apresenta como forma definitiva e organizada do espaço, porém, há sinais que permitem
acreditar que o território corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas a partir
da herança cultural do povo que o ocupa; é também uma fração do espaço local articulada ao
mundial.
No livro Metamorfoses do espaço habitado (1988), o território apresenta-se com novas
funções, especializa-se e recebe novos papéis e revalorização de suas partes (lugares), “uma
verdadeira redescoberta da Natureza ou pelo menos uma revalorização total, na qual cada
parte, isto é, cada lugar, recebe um novo papel, ganha um novo valor.” (SANTOS, 1988, p.
11). Santos fala da revalorização dos lugares, chegando até a reorganização dos territórios,
vista dentro de um tempo histórico:
O território a cada momento foi organizando-se de maneira diversa, muitas
reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo, atendendo aos
reclamos da produção da qual é arcabouço. Merecem destaque especial as
transformações ocorridas a partir de meados deste século (...) (IBIDEM, p. 17).

Já na obra Técnica, espaço, tempo (1994), “o território inclui obrigatoriamente ciência,
tecnologia e informação”, diz Milton Santos. O território é a superposição de sistemas de
engenharia diferentemente datados e usados segundo tempos diversos. (Sendo o tempo
mundial ou hegemônico e o tempo local). O território é atingido pelo processo de
racionalização da sociedade, passando a ser instrumento fundamental da racionalidade social:
cada fração do território é chamada a revestir características específicas em função
dos atores hegemônicos, cuja eficácia depende doravante de uma produtividade
espacial, fruto de um ordenamento intencional e específico. (O sistema-mundo visto
através do espaço geográfico) (SANTOS, 1994, p. 24).
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Numa obra complexa e academicamente significativa, A natureza do espaço (1996),
Santos traz a compreensão do território como território usado; ele é histórico e seus objetos
têm conteúdo técnico e social. O espaço contém o território modelado, configurado; o
território corresponde aos complexos naturais e às construções/obras feitas pelo homem:
estradas, plantações, fábricas, casas, cidades. O território é construído historicamente, cada
vez mais, como negação da natureza natural. A materialidade do território é, assim, definida
por objetos que têm uma gênese técnica e social, juntamente com um conteúdo técnico e
social. Os mesmos estão organizados em sistemas e com influência direta no uso do território
– que é usado, reorganizado, configurado, normatizado, racionalizado. Há porções de
territórios com objetos e ações, normas (técnicas, políticas e jurídicas), ritmos,
heterogeneidades, agentes. São parcelas territoriais formadas no espaço, denominadas
territórios locais normativos. Para compreender o território, recorta-se o espaço, porém com
uma concepção mais ampla e profunda deste conceito.
De modo bem distinto, Por uma outra globalização (2000) esboça o território
esquizofrênico. O território acolhe vetores da globalização que impõem nova ordem, ao
mesmo tempo em que se produz uma contraordem. O território está compartimentado e
fragmentado. A compartimentação do território é generalizada. A ela se associam e se chocam
o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração regional
ou local da sociedade nacional. O processo de fragmentação do território rouba às
coletividades o comando do seu destino. Novos atores também não dispõem de instrumentos
de regulação que interessem à sociedade em seu conjunto. Assim, o território “age” sobre
ações concretas e consciência. De palco, vira ator:
o território não é um dado neutro nem um ator passivo. Produz-se uma verdadeira
esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores da
racionalidade dominante mas também permitem a emergência de outras formas de
vida. Essa esquizofrenia do território e do lugar tem um papel ativo na formação da
consciência. (SANTOS, 2000, p. 80).

Deixa-se transparecer, agora, o território com identidade e pertencimento, que são
aspectos por vezes negligenciados no trato desse conceito, especialmente quando o elemento
humano é sacrificado na abstração das análises territoriais excessivamente técnicas. É quando
se afasta a natureza das coisas criadas pelo homem, suprimindo o conteúdo da relação que há
entre elas. Essa concepção de território estreita a relação entre território e população –

Artigos

Ciências Humanas

14965

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

juntamente com as implicações que acompanham essa relação: a identidade, o sentimento de
pertecimento e o que preenche o cotidiano das pessoas.
A Geografia Crítica e o território usado
Depois de Milton Santos passou a importar, também, o território usado, diferentemente
daquele território demarcado por limites rígidos e fronteiras imóveis, estáticas. O mundo
contemporâneo é prenhe de movimentos; é dinâmico. E a modificação do conceito se faz
mediante a consideração de mais aspectos do território, como sua apropriação simbólica e os
vários interesses sobre um mesmo espaço ao mesmo tempo.
A partir daí, o conceito de território ganha, definitivamente, uma conotação social
forte, muito distante daquela que predominou nas escolas geográficas anteriores e em
praticamente todo o século XX. O território de que se fala já não diz respeito somente àquele
dos documentos oficiais, referents à organização politico administrativa ou o território dos
manuais escolares. O território guarda igualmente sua face cotidiana, onde há movimento,
conflito, lutas e resistências. Admite-se o caráter instável de alguns territórios, a possibilidade
de sua existência determinada no tempo, os limites nem sempre tão rígidos e sua fluidez nos
dias de hoje. Por isso, fala-se do território da prática, território usado ou território praticado.
CONCLUSÕES
A pretensão foi de fazer um retorno aos “clássicos” sobre o conceito de território, que
forneceu uma multiplicidade de definições que ampliam as possibilidades de uso do termo
território, além da complementaridade entre elas. Aqui não se esgota o seu entendimento, mas
se dá a partida para novos percursos investigativos pela temática.
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TRABALHO ARTESANAL E EDUCAÇÃO INFORMAL NA COLÔNIA
DE PESCADORES Z-9 DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE

RESUMO: Investiga-se a relação entre a educação informal e a manutenção da pesca artesanal

e do modo de vida dos pescadores na Colônia de pescadores Z-9 em São José da Coroa
Grande, cidade do litoral sul pernambucano. Utiliza-se, desde uma articulação metodológica
entre Paul Ricoeur e Ernesto Laclau a história oral, explorando categorias como trabalho
artesanal, economia solidária, economia popular, educação informal. Os dados coletados
foram transcritos e analisados de forma cautelosa, a partir de categorias estabelecidas pelo
encontro entre teoria e dados empíricos. Concluiu-se que a identidade dos pescadores é
essencialmente discursiva, construindo ou perdendo potência política na medida de sua
capacidade de não se deixar enredar pelas lógicas sociais dominantes, hegemonizadas pelos
interesses do capital e, especificamente falando, da pesca industrial. Nisto, a educação
informal se relaciona intrinsecamente com a pesca artesanal, sendo essencial a sua
manutenção, na medida em que possa se contrapor aos efeitos nefastos de uma escolarização
voltada para o mercado.
Palavras–chave: artesanal,experiência,narrativas,pesca,trabalho.

CRAFT WORK AND EDUCATION IN COLONY FISHERMEN Z-9 OF
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE
ABSTRACT:We investigate the relationship between the informal education and the
maintenance of artisanal fisheries and the livelihood of fishermen in the colony of fishermen
Z-9 in São José da Coroa Grande, a city of the southern coast of Pernambuco. We used, since
a methodology joint between Paul Ricoeur and Ernesto Lacrau, the oral history, exploring
categories such as craftsmanship, solidarity economy, popular economy, informal
education. The collected data were transcribed and analysed carefully, using categories
established by the encounter between theory and empirical data. We concluded that the
identity of the fishermen is essentially discursive, building or losing political power to the
extent of its ability to not to get caught by the dominant social logic, equalized by the interests
of the Capital and, specifically, by the Industrial fisheries. This informal education is
closelyrelated to artisanal fisheries, being essencial for its maintainance, to the extent that it
can counteract the harmful effects of a market-oriented schooling.
KEYWORDS: artisanal,experience, fishing, narratives, work.

INTRODUÇÃO
Pensar educação exige atenção à determinada sócio-lógica, de contornos pragmáticos,
mas também, de maneira não dicotômica, voltar-se para certa dimensão antropológica, que
parte de uma ontologia do político para pensar a constituição mesma do ser social. Assim, é
fundamental saber e atentar-se para o fato de que conflitos socialmente estruturados limitam e
constituem apenas em parte o “fazer” educacional. Pensar educação é então pensar o humano
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inserido em contextos sociais específicos, particulares, e como tais contextos se relacionam
com a continuidade dos projetos, razões e ideias que toda sociedade faz de si. Pensar
educação é, por isso tudo, não apenas pensar a escola na sociedade, mas também os espaços
extra-escolares entendidos como espaços de ensino-aprendizagem que podem estabelecer
relações com a estrutura social que fuja às lógicas sociais hegemônicas.
Há quem restrinja a educação à escola e há quem diga que a função social da educação
enquanto escola é preparar para o mercado de trabalho. Mas, antes mesmo de chegar à escola
(espaço institucionalizado), o indivíduo já aprendia os “costumes” (ethos) de casa, bem como
os ofícios que eram produzidos no âmbito do lar. De alguma forma, “o homem é aquilo que a
educação dele faz” (KANT, 1996, p. 15). O pensamento de Kant atribui à educação um valor
cultural para a humanidade, na qual a cada geração se constrói e, conseqüentemente, se
transforma. Obviamente, o filósofo considerava a educação do ponto de vista intencional de
um indivíduo auto-centrado. Tal indivíduo estava inserido em um projeto político específico,
a saber, o projeto liberal que terminou hegemonizando a modernidade.
Mas, ainda assim, Kant não desconsiderava o papel primário da família neste processo.
Ou seja, há processos coletivos de subjetivação por mais que as instituições democráticas
liberais teimem em atomizar o indivíduo. Com isso, queremos sublinhar que a ideia de uma
educação formadora do sujeito numa dimensão coletiva e comunitária é o foco no qual a
presente pesquisa se debruça. Isso por considerarmos que a formação da subjetividade se
dando para além da escola (instituição estruturante das democracias liberais), pode comportar
múltiplos paradigmas de educação.
A escolha do objeto desta pesquisa foi motivada pela inquietação (entender como e
porque) advinda do exercício da profissão docente em uma instituição federal de ensino
técnico profissional, inserida numa região litorânea, onde boa parte dos alunos são filhos de
pescadores artesanais ou lavradores comunitários. Fundamental entender quais as razões ou
expectativas que levam tais estudantes a buscarem na escolarização uma atividade
profissional bem diferente dos seus pais.
Daí vieram os questionamentos quanto à eficiência, à maneira, e ao sentido de ser e
fazer a educação técnica profissionalizante para aqueles que vivem tradicionalmente numa
cultura do trabalho artesanal, rica em valores e conhecimentos da pesca. Com o passar do
tempo foi-se inevitavelmente pensando na comparação entre os distintos processos de ensinoaprendizagem: da educação informal, feita pelo pai pescador e da educação formal adquirida
através dos professores na escola. Diante deste contraste, entre a busca do conhecimento da
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educação informal feita através do trabalho artesanal (aparentemente mais criativo e livre) e a
educação formal (técnica), pensada pragmaticamente para o mercado de trabalho, houve a
proposta da pesquisa compreender como o pescador ensina os saberes da pesca artesanal aos
seus filhos e os desdobramentos deste processo.
Tendo como principal fonte da pesquisa as entrevistas narrativas (que propiciaram o
delineamento de certo ambiente discursivo), produziu-se um material (fonte oral) que serviu
nas análises destas narrativas, através da teoria do discurso de Laclau.

Para melhor

compreensão do que trataremos no decorrer deste trabalho faz-se necessário apresentar aqui,
mesmo que em síntese, o que entende-se como discurso. Segundo Laclau:
Ao invés de encarar o sujeito como uma fonte que forneceria um significado
ao mundo, vemos cada posição de sujeito ocupando locais diferentes no
interior de uma estrutura. A esta estrutura ou conjunto de posições
diferenciais, damos o nome de discurso. (LACLAU, 1985, p.4).

A ideia de Laclau é pertinente porque não aborda o sujeito de uma perspectiva
voluntarista ou subjetivista, como se os atores sociais fossem portadores de identidade autoreferente. O sujeito é uma categoria formal em Laclau, é muito mais um sujeito que emerge
da falha da estrutura em se fechar como um sistema diferencial de significação, e que Laclau
capta naquela necessidade mútua e tensão irreconciliável entre as lógicas sociais e políticas diferença e equivalência. É assim que Laclau rompe tanto com o estruturalismo como com o
subjetivismo, na tensão entre a fixação e a falha da subjetividade.
Neste sentido, compreendendo o discurso como conjunto de posições diferenciais no
interior de uma estrutura – no caso, o campo da pesca artesanal – há de se questionar também
sobre onde se dão as práticas discursivas analisadas, ou seja, o espaço social ou cenários
possíveis onde ocorrem tais práticas. Em um raciocínio redutor para efeito de exposição,
pode-se dizer que tem-se, de um lado, um discurso competitivo, formado pela indústria,
caracterizada pelo progresso, pelas relações impessoais, pelo desenvolvimento. Por outro
lado, um discurso artesanal, associativista, solidário. Esses discursos, entretanto, não existem
em essência pura, ao contrário, como comentou-se em relação às gerações mais novas que são
interpeladas pelo desejo de posicionamento no mercado de trabalho formal, eles se
interpenetram em uma malha interdiscursiva.
Assim, a atribuição de determinado sentido à atividade laborativa, que dá factibilidade a
determinada forma de existir, necessita de um ambiente onde circulem valores favoráveis ao
sentido desejado. Isso proporciona a reflexão sobre como se relacionam tais discursos, que
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valores rechaçam e negam, que valores mobilizam, como se dá nesse jogo político a tensão
entre as lógicas da equivalência e diferença, dentre tantos outros aspectos.
Portanto, este trabalho possui como lócus de investigação o litoral Sul de Pernambuco,
especificamente a Colônia de Pescadores Z-9 de São José da Coroa Grande. Para lidar com a
problemática, já exposta, utilizou-se como fundamentação teórica, além da teoria do discurso
de Ernesto Laclau, alguns elementos da teoria hermenêutica de Paul Ricoeur. As teorias em
tela são plenamente articuláveis na medida em que ambas levam em consideração o contexto
de cada enunciação discursiva. Para Ricoeur, nesse sentido, “todo discurso se produz como
um acontecimento, mas se deixa compreender como sentido” (RICOEUR, 2005, p.113).
MATERIAL E MÉTODOS
Planejou-se, nesse contexto, três passos metodológicos os quais, tendo-os percorrido,
permitiram pensar uma lógica analítica voltada ao presente estudo:
1- Identificação dos pontos de tensão considerando essas pistas: temas que lhes são caros;
resistências em suas vidas cotidianas; desdém pelo que negam; situações em que se sentem
ameaçados em sua existência; rancores e ódios; medos; etc.. Esses pontos de tensão são
objetos reconhecíveis na realidade pesquisada, ou tratam-se, em boa medida, de
"esquecimentos", objetos que rondam um campo de discursividade sem dele fazer parte.
Esse é um ponto para análise dos processos radicais de exclusão que, potencialmente
antagônicos, podem ou não gerar subjetivação (emergência do sujeito) pela articulação de
demandas populares. Esses pontos de tensão evidenciam fixações hegemônicas de sentido
e/ou disputas, em vários níveis de profundidade, o que nos revela eventuais tentativas de
construção de novos sentidos.
2- Evidenciaram-se as disputas de sentido que estão sendo postas nesse campo. Analisou-se
como os sujeitos pesquisados se enquadram ou mesmo teimam em não se enquadrar em
determinadas racionalidades. Aqui capta-se a lógica estrutural contra a qual os sujeitos
pesquisados se opõem em seu cotidiano com maior ou menos efetividade ou mesmo
consciência. Esse passo é, portanto, um aprofundamento a partir da identificação dos pontos
de tensão acima mencionados.
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3- Analisou-se como os sujeitos estão construindo seus discursos. Apontando os elementos
que estão mobilizando/articulando (valores, emoções, objetivos) nos seus discursos. Ou seja,
como se dá seu esforço "expressivo" em termos discursivos. Percebe-se, entretanto, que
muitas vezes o discurso dos pescadores está restrito aos pontos de tensão (passo 1),
exatamente por estarem atados à lógica diferencial (metonímica) do espaço dominante
capitalista. Laclau entende que essa espacialidade é o oposto do tempo que, por sua vez, pode
ser despertado por aproximações metafóricas insólitas (relações equivalenciais) - aquilo que
Ricoeur chama de metáfora viva. Fica claro então, que a construção de sentidos (passo 2)
dependerá da capacidade dos pescadores de manejarem nos dois eixos - metafórico e
metonímico - construindo um processo de subjetivação com um nível relativo de autonomia.
Neste sentido, são consideradas também as proposições da pesquisa narrativa
apresentadas por BAUER e GASKELL que serve como um norte para o pesquisador iniciar a
metodologia das entrevistas narrativas. No primeiro momento, a tarefa do pesquisador social é
escutar a narrativa de um modo desinteressado e reproduzi-la com todos os detalhes e
considerações possíveis. Na verdade, extrema fidelidade em reproduzir as narrativas é um dos
indicadores de qualidade da entrevista de narrativa.
Neste caso, comumente recorre-se a informantes-chaves, especialistas no assunto, para
ouvir e dar voz as narrativas dos mais antigos e experientes pescadores, mergulhando nas
memórias da geração mais velha da colônia. A partir daí, analisou-se como se deu a
transmissão dos saberes da pesca em relação à aprendizagem e ensino, através das narrativas
entre as gerações. Para tanto, “é crucial levar em consideração a dimensão expressiva de toda
peça narrativa, independentemente de sua referência ao que acontece na realidade” (BAUER;
GASKELL, 2011, p. 19).
O percurso metodológico em que se desenvolveu a pesquisa envolveu fontes orais a
partir de entrevista com pescadores (de idade mais antiga, intermediária e mais nova) através
dos quais pretendemos obter relatos de como era trabalhada a temática “saberes e experiências
do mar”. Além das narrativas pretendeu-se utilizar como fonte uma bibliografia de pesquisas
nesta área, inclusive, busca por projetos já defendidos. Esta intenção busca evidenciar a
especulação de uma possível insuficiência de pesquisas nesta área ou perspectiva.
Na pesquisa foram entrevistados 08 pescadores entre homens e mulheres, na faixa etária
de 29 a 60 anos, utilizou-se o método de entrevista informal (não estruturada) no qual objetiva
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uma visão geral do problema pesquisado, quase uma conversa. O grupo de entrevistados foi
formado por quatro mestres mais antigos (velhos) e outros quatro pescadores mais novos
(jovens) da colônia. De acordo com Parra Filho e Santos (1998), o método “é o caminho a ser
trilhado pelos pesquisadores na busca do conhecimento”, ou seja, a forma na qual um sujeito
apreende determinado objeto (material ou imaterial). Os enfoques teóricos aqui utilizados
apontam para uma dimensão ontológica das narrativas: é ao narrar suas experiências que os
sujeitos se constituem.
Os dados coletados foram transcritos e analisados de forma cautelosa, a partir de
categorias previamente estabelecidas nas teorias de Paul Ricoeur e Ernesto Laclau, no intuito
de verificar nas narrativas das entrevistas o processo pedagógico a partir dos saberes e
experiências do mar conforme já se evidenciou na proposta metodológica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Reflete-se, neste artigo, sobre trabalho artesanal e a relação com a educação informal
tentando perceber a maneira como esses temas se fazem presentes na colônia de pescadores.
Ao assim proceder, esteve-se atentos a toda uma discussão sobre certa disputa quanto ao
sentido político das alternativas econômicas e os riscos de absorção pela lógica de mercado
capitalista e integração ao controle de Estado, assim como, alternativamente, a sua construção
como atividades organicamente vinculadas a um projeto contra-hegemônico de sociedade.
Coteja-se, dessa maneira, com a lógica analítica apresentada num campo discursivo no qual
está inserida a Colônia Z9, para então identificar a relação entre educação informal e os
pontos efetivos ou potenciais de tensão entre as pescas industrial e artesanal.
É da relação entre trabalho e educação informal para o trabalho, que acontece a
economia popular e/ou a economia solidária, sendo ambas de suma importância para a
afirmação de um estilo de vida ou forma de se estar no mundo por parte dos pescadores
analisados. Nesse contexto o trabalho solidário e/ou cooperativo humanizam as relações entre
os pescadores em boa medida porque se dão através de uma educação informal (sem um
currículo específico ou alguma intencionalidade com o fim pragmático de mercado), o que,
supõe-se, aproximar vida e trabalho. Assim foi observado no campo empírico e na narrativa
da pescadora marisqueira:
É assim... É a gente vive assim em regime de economia familiar. Agora cada
um pega sua produção, eu vou com a minha irmã, com a minha cunhada,
mais ela pega a produção dela, eu pego a minha... Entendeu? Agora assim,
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tem vez que eu vou, eu num pego meio quilo aí ela pega um quilo entendeu?
Cada uma tem a sua produção. (Marisqueira, 29 anos – Colônia Z-9).

A construção dessas economias populares e/ou solidárias pelos pescadores é o que
diferencia a essência do modo de vida da colônia Z-9 do sistema econômico capitalista
utilizado na pesca industrial de grande escala. Diante do que já foi explicado, para melhor
compreensão deste objetivo, faz-se necessário explicitar o uso que temos feito dos conceitos
de educação Informal e não formal. Vejamos o que diz Maria Lúcia de Arruda Aranha
(2006):
(...) a educação informal caracteriza-se por não ser intencional ou
organizada, mas casual e empírica, exercida a partir das vivências, de modo
espontâneo. O comportamento da criança vai sendo modelado por meio da
repetição; depois ela interioriza a expressão ou o gesto aprendido, que se
tornam normas de comportamento: agradecer com um “obrigado”
transforma-se em hábito de polidez. Ou o contrário, caso não tenha sido
educada para tal. (ARANHA, 2006, p.94)

Nota-se, na citação, que a educação informal é desprovida da intencionalidade de
ensinar por ensinar, como também não utiliza uma metodologia sistematizada de ensino. Essa
educação informal se dá na transmissão da cultura, primeiramente realizada na família, depois
no convívio com os amigos, no trabalho e no lazer, promovendo um processo de
aprendizagem que não se percebe claramente o que está se aprendendo. Podendo acontecer
alguns atos deliberados nessa aprendizagem, mas em sua maioria são atos acidentais.
Simplificando a definição: é a educação que acontece fora da escola, sem intenção de ensinar
e sem planejamento ou organização para que ela aconteça.
Na atividade da pesca artesanal a educação informal permeia todo ambiente narrativo
na família e na colônia, a criança desde pequena, antes de tornar-se pescador (a), vivencia
experiências relativas ao trabalho da família e apreende os saberes da pesca de maneira
informal (sem formas pré-definidas), como constata-se nas entrevistas narrativas, numa das
falas da marisqueira, ao ser questionada: Quando e como começou a pescar?
É... Minha família toda, toda ela vive nessa atividade de pesca né! E foi um
negócio que eu fui indo. Meu pai ia pescar, eu pegava vinha com a vizinha,
com a outra por que minha mãe foi-se embora, me deixou com 3 (três) anos,
mais ou menos... Aí assim, eu ia com a vizinha, com minhas irmãs também
né, com meus irmãos. Meus irmãos a maioria pesca embarcado, mas eu
pesco mais assim no mangue, na foz, assim entre o mar e o rio. Desde que eu
me entendo de gente. (Marisqueira, 29 anos - Colônia Z-9).
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Na fala da marisqueira, identifica-se que sua educação informal foi realizada através do
trabalho da pesca artesanal, sendo ela iniciada ainda na primeira infância, bem como, toda sua
família era formada por pescadores e marisqueiras da colônia. Assim, entende-se que existe
uma relação intrínseca entre o trabalho da pesca artesanal e a educação informal e inseparável
do ambiente narrativo que constitui a colônia de pescadores. Note-se, nesse sentido, que, na
ausência de sua mãe, é com a família e com a vizinhança que ela aprende a pescar.
Portanto, é na vivência do cotidiano da colônia que as experiências de educação
informal acontecem: com a prática da pesca embarcada em alto mar; na pesca de marisco na
praia; na caçada do caranguejo no mangue; na limpeza do pescado e no seu preparo para
venda ou consumo – é que, os pescadores e as marisqueiras constroem os saberes da
comunidade e suas tradições. Mesmo sem terem a intencionalidade de ensinar, essas
experiências vivenciadas são ensinadas livremente aos mais jovens, sem que eles tenham
consciência plena de que fazem, reproduzem e assim perpetuam tais conhecimentos.
CONCLUSÕES
Observa-se que a pouca escolaridade dos pescadores entrevistados, ou o fato de 25%
deles nunca terem frequentado a escola, ou seja, nunca se valeram de um ensino
institucionalizado para exercerem seu trabalho, contribui e dá sentido a perspectiva adotada
aqui, a respeito da educação informal, como uma fonte de saberes de grande importância na
formação do pescador. Pois estas pessoas, mesmo que fora da escola,construíram, ao longo da
vida, através da educação informal na pesca artesanal, todo conhecimento necessário para
pescar e viver. Este conhecimento que foi produzido por si só, e pela comunidade, foi capaz
de formar o pescador através do trabalho e para vida em sociedade. De modo a pensar e
afirmar que: “fora da escola há salvação”. Porque, mesmo com pouca escolaridade e pouca
remuneração, eles se sentem livres e "realizados”. Assim é o sentimento do pescador, quando
fala sobre a pesca:
(...) Meu amigo oie!... Pescaria é coisa melhor do mundo! Agora uma coisa:
no verão. No inverno não... No inverno a gente é só tomar chuva lá fora, se
acorda de duas hora da manhã pra pegar garapau, botar no viveiro, no outro
dia ir lá pras paredes, pra pegar um peixinho, meu amigo pense numa
situação difícil! No verão é a coisa melhor do mundo! Eu preferia passar
uma semana na maré, do que preferia passar um dia trabalhando de servente
pedreiro! Pra ganhar o mesmo dinheiro... Eu gostava de tá na maré! Você
acredita num negócio desse? (Mestre – 43 anos – Colônia Z-9).
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Portanto, ao nosso entendimento, a pouca ou nenhum escolaridade não é um dado
negativo e determinante para que o trabalho na pesca artesanal seja marginalizado ou este
dado responda pela pouca produção. Ao contrário, pensamos que algumas ações
intervencionistas do Estado prejudicam e contribuem para a exclusão social do pescador
artesanal. Como exemplo, o discurso da escolarização universal – para o mercado, legalizada
pelo Estado (na obrigatoriedade do ensino médio), como única alternativa para o futuro dos
jovens. Acredita-se tratar de um discurso ideológico que ressalta valores hegemônicos do
capital, porque na imposição deste ideal, acaba-se promovendo a desvalorização da cultura
local, que, como temos visto, passa pela educação informal, e assim enfraquecem os
conhecimentos e saberes que poderiam ser mobilizados em sentido popular, contrahegemônico.
Por último, absorção ideológica da necessidade da escola pela comunidade pesqueira,
como saber absoluto, despotencializa os conhecimentos construídos e aprendidos
informalmente pelos pescadores ao longo do tempo, impacta negativamente na pesca
artesanal da Colônia Z-9, que tem sofrido com a negação da profissão, por aqueles que seriam
seus principais perpetuadores. Essa frustração aparece nos discursos dos mestres pescadores,
como por exemplo, o fato da maioria não querer que o filho siga a mesma profissão do pai.
Seriam então indícios de que o espaço familiar/comunitário em que se dá a educação informal
está se escasseando, comprometendo assim as futuras gerações de pescadores e a continuidade
da pesca artesanal.
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RESUMO: Vivem-se profundas transformações nas ciências e nas tecnologias o que afeta
sobremaneira a educação. O conhecimento acumulado divide atenção com as Tecnologias da
Informação e Comunicação-TIC’s. Este artigo teve por objetivo analisar de que forma a
utilização das TIC’s inferem na atuação docente quando da sua mediação da construção do
conhecimento formal no atual contexto escolar. Fez-se estudo teórico sobre os conceitos,
concepções e características das tecnologias e das TIC’s, os conhecimento de cibercultura e
ciberespaço abordando a expansão das TIC’s em diferentes espaços sociais e ainda a
identificação de possíveis (in)compatibilidades quando da utilização destas na atuação
docente frente ao atual contexto escolar. A pesquisa em voga contribuiu, enquanto
diagnóstico, para análise da prática e da formação dos instrutores do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial–SENAI/Agência de Treinamentos-AT/Caxias-MA que trabalham
com Educação Profissional. Este artigo é estudo de caso tendo objeto de estudo concreto e
bibliográfico, embasado em vasta literatura, observação direta e aplicação de questionários
tipo semiaberto. Conclui-se que a presença das TIC’s em sala de aula não são mais uma
questão de escolha e sim imperativo categórico na atual conjuntura socioeducacional.
Palavras-chave: Docência, TIC’s, sala de aula

ABSTRACT: Live to profound changes in science and technology which greatly affects of
education. The accumulated knowledge divide attention with the Information Technology and
Communication, ICT. This article aims to examine how the use of ICT in teaching practice
infer when the mediation of construction of formal knowledge in the current school context.
There was a theoretical study of the concepts, concepts and features of technology and ICT,
knowledge of cyberculture and cyberspace addressing the expansion of ICTs in different
social spaces and also identifying possible (in) compatibilities when using these in teaching
practice opposite the current school context. Research in vogue contributed as diagnosis for
analysis of practice and training of the instructors of the National Industrial Apprenticeship
Service-SENAI / Training-AT Agency / Caxias-MA working with Professional Education.
This article is a case study with concrete object of study and literature, based on extensive
literature, direct observation and application of semi-open type questionnaires. We conclude
that the presence of ICT in the classroom is no longer a matter of choice but categorical
imperative in the current social and educational environment.
Keywords: Teaching, TIC’s, classroom
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o mundo passou por intensas transformações nas áreas das ciências e
das tecnologias. Essas transformações, de modo irreversível, afetaram todos os campos da
vida social e de sobremaneira a educação, fenômeno este conhecido por globalização, tem seu
fulcro maior nas tecnologias de ponta como a nanotecnologia, a microbiologia e as
tecnologias alternativas. Lévy (2010) corrobora com este entendimento ao conceber que tais
transformações incorporadas às mudanças na forma de conceber as relações sócias resultaram
na construção de novos valores que sua vez interage com os distintos segmentos da sociedade
atual.
Nesse contexto, cabe ressaltar as transformações ocorridas no ambiente escolar em
decorrência das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). Pois, enquanto espaço que
precipuamente, responsabilizava-se por toda gama de conhecimentos repassados a
humanidade, viu-se forçada a dividir atenção com as Tecnologias da Informação e
Comunicação - TIC’s, que por meio do processo de interação amplia intensamente as
capacidades cognitivas do ser humano, levando em consideração todo o suporte e aparato
tecnológico da informática.
Este novo perfil de qualificação docente para a utilização das TIC’s é realidade
premente no contexto educacional, sendo assim busca-se através desse artigo investigar sua
implicação na docência no tocante a utilização das TIC’s na mediação da construção do
conhecimento em sala de aula.
É percebido que o mundo atual passa por profundas transformações, precipuamente nas
áreas das ciências e tecnologias, afetando todos os campos de vida humana e, de sobremaneira
na educação formal. Tais transformações incorporadas às mudanças na forma de conceber as
relações sociais resultam na construção de novos valores que por sua vez incorporam-se nos
distintos segmentos sociais. Assim, o problema de pesquisa que orienta este artigo é saber de
que forma a utilização das TIC’s incidem na atuação docente quando da sua mediação da
construção do conhecimento formal no atual contexto escolar e suas implicações na docência?
Para responder ao problema acima levantado, formula-se o seguinte objetivo geral:
Analisar de que forma a utilização das TIC’s incidem na atuação docente quando da sua
mediação da construção do conhecimento formal no atual contexto escolar, identificando
como as transformações que ocorrem nas ciências e tecnologias afetam a educação e suas
implicações na docência.
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De acordo com Vergara (2003) a metodologia deste artigo foi de natureza descritivoexplicativa. É estudo de caso visto o objeto ser concreto e bibliográfico, recorrendo-se a vasta
literatura, observação direta e a aplicação de questionários do tipo semiaberta. O método de
abordagem, segundo Lakatos e Marconi (2010) foi o indutivo, processo mental mediante o
qual, partindo-se de dados particulares suficientemente constatados, infere-se em verdade
geral ou universal. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de livros, artigos
científicos e revistas acadêmicas específicas. A pesquisa empírica foi realizada mediante a
observação direta do objeto de pesquisa, da aplicação de questionários do tipo semiaberto
juntos ao universo dos professores que atuam na Educação Profissional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial–SENAI, Agencia de Treinamento de Caxias-Caxias, MA.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A ESCOLA
As tecnologias têm interferido na vida das pessoas, pois se compreende que a própria
existe desde o surgimento do homem, haja vista que se entende que a habilidade de inovar a
partir de sua criatividade constitui característica que distingui os seres humanos uns dos
outros. Nesse contexto, pode se considerar tecnologias o avanço das criações realizadas pelo
homem. Construir, para Lévy, (2004) faz parte da existência humana uma vez que, está
sempre em busca da melhoria da qualidade de vida, para tanto na maioria das vezes termina
prejudicando o seu próprio habitat, pois sua criação produz conforto e ao mesmo tempo
destruição.
A partir da necessidade de comunicação entre os seus semelhantes, o homem criou
forma de se expressar chamada por alguns autores de tecnologia da inteligência. Para Lévy
(2004) essa tecnologia é vista como construções internalizadas nos espaços da memória das
pessoas que foram criadas pelos homens para avançar no conhecimento e aprender mais.
Através da educação e tecnologia podem ser socializadas as inovações, mas para que as
pessoas utilizem essas criações precisam ser ensinadas. No entanto a maioria das tecnologias
é usada como auxiliar no processo educativo. Elas estão presentes em todos os momentos do
processo pedagógico, desde o planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta
curricular até a certificação dos alunos que concluíram um curso (KENSKI, 2008).
No contexto escolar às TIC’s que mais movimentam a educação é a televisão e o
computador. A TV por sua vez uniu o universo da linguagem escrita e audiovisual,
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proporcionando aos alunos e professores momentos de criação, expressão e comunicação,
bem como o trabalho com a pedagogia da imagem e os elementos constitutivos da linguagem,
possibilitando o estudo da língua que é um dos temas transversais mais relevantes, pois
perpassa todos os demais temas de que se trata a escola, por isso é fundamental maior
compreensão de sua codificação (KENSKI, 2008).
Com a implementação do computador na educação surgiu a necessidade de preparação
dos professores que vem se realizando através de cursos e treinamentos, aonde o professor
deverá desenvolver atividades com essa nova ferramenta junto aos alunos. No entanto esses
conhecimentos são rapidamente ultrapassados pelos seus pares, que ao manusear o
computador descobrem condições criativas de explorá-lo (ALMEIDA, 2000).
Compreender a necessidade de educação pluralista, pautada em práticas que devam
acompanhar os avanços tecnológicos e possibilitar a formação do pensamento críticoreflexivo do educando implica, necessariamente, repensar o currículo escolar, assim como, a
formação inicial dos profissionais da educação, haja vista que no interior do contexto
educacional, observa-se a manifestação de nova cultura, a cultura tecnológica que se revela de
forma ainda mensurável, porém, significativa em diferentes espaços e situações de
comunicação (KENSKI, 2008).
Desse ponto de vista, é necessário questionar, qual a função da escola na sociedade do
conhecimento? Como e porque a inserção das TIC’s, principalmente, do computador, no
cotidiano escolar poderá garantir a melhoria da qualidade de ensino e, sobretudo essa mesma
inserção, possibilitar a articulação entre a inovação e o conservadorismo sem incidir sobre o
outro?
Para Marques (2006), a apropriação das TIC’s pelo ambiente educativo demanda, em
caráter de urgência, que a escola desenvolva meios estratégicos de ampliar e ressignificar o
acesso às informações que proporcionam, além da participação efetiva do cidadão na
sociedade do conhecimento, a liberdade de estabelecer elos com as diferentes formas do
conhecimento. Ao se reportar a esse aspecto valorativo da informação é afirmado que o
acesso ao conhecimento apresenta-se como elemento importante para a emancipação do
indivíduo e para a superação das desigualdades sociais.
O estágio atual de indagações e divergências quanto a utilização das TIC’s na escola
nos impõe a urgência de considerar posições estáveis, evitando polarizações ou simplificações
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quanto o uso dessas tecnologias. Alguns dispositivos relacionados à funcionalidade do
computador conectado à internet podem efetivar a consolidação dessas reflexões. Entretanto,
é válido ressaltar que o espaço em que a ação se concretiza deve estar aberto a essas novas
experiências que prioritariamente perpassam pela formação em serviço.
Ainda que não efetivada a utilização das TIC’s como ferramenta de ensino, sua
presença se torna cada vez mais perceptível através da ausência de objetos, parafernálias e da
solicitação de acesso a espaços extraclasses necessários para a vivência prática dos
conhecimentos teóricos, práticas correntes até antes da chegada da internet, que no âmbito
escolar ampliou significativamente as possibilidades pedagógicas (ALMEIDA, 2005).
Portanto, pensar a escola no contexto da cibercultura é pensar práticas que privilegiem a
participação ativa dos pretendentes em contextos sociais anteriormente negados pela sua
condição econômica, seja pelo analfabetismo geralmente reflexo do primeiro. Sem dúvida, o
uso da internet acentua a participação do sujeito a contextos nunca cogitáveis
presencialmente, diversifica oportunidades de aprendizagem, disponibiliza e agrega inúmeros
recursos comunicativos, imprime maior agilidade e flexibilidade ao ato de leitura e escrita. No
entanto todos esses potenciais comunicativos que lhes são próprios não validam a internet
enquanto ferramenta educativa; faz-se necessário a construção de nova pedagogia baseada
nesses novos recursos, que possibilite ou integre o local com o global (PABLOS, 2006).
O uso educacional da internet aponta para múltiplas direções, auxilia na otimização das
estratégias para a melhoria da mediação pedagógica, visto que o oceano de informações que a
internet disponibiliza aos alunos obrigará aos professores atualizarem-se constantemente e a
prepararem-se para lidar com as múltiplas interpretações da realidade. Enfim, os efeitos
cognitivos sociais discursivos resultantes da interação formal da escola ao sistema expansivo
das TIC’s implicam condições mínimas necessárias que possam garantir um processo de
escolarização curricular que fomente a busca de aprendizagem e de iniciativas para
construção de projetos pedagógicos que ultrapassem a concepção de práticas disciplinares e
apontem para a construção da transdisciplinaridade oriunda do exercício responsável reflexivo
da docência alicerçada na produção individual e coletiva do conhecimento (BEHRENS,
2013).
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RESULTADO E DISCUSSÕES
Na análise da Figura 1, constatou-se que percentual de 48% possuem graduação e destes
40% têm pós-graduação, 40% são licenciados e 60% são bacharéis. 52 % dos docentes
entrevistados não possuem graduação de nível superior, sendo que destes 38% possuem
somente o curso técnico e 14% somete formação de nível médio. Tendo decorrido sete anos
após o término da Década da Educação ainda encontra-se universo significativo de
professores em regência de classe, sem formação superior, refletindo que o universo
pesquisado em questão é de professores de educação profissional do SENAI, o que não
exime, em nosso entendimento, a ausência de formação acadêmica superior.
Pondera-se que há descompasso entre o que propugna o texto educacional da LDB em
seu artigo 87, § 4º (BRASIL, 1996) que preconizou que até o fim da Década da Educação
(1997-2007) somente seriam admitidos professores habilitados em nível superior ou formados
por treinamento em serviço. Com esta proposição também corrobora Almeida (2000) quando
tanto o desenvolvimento dos alunos quanto o desenvolvimento pessoal e profissional do
professor perpassa por sua formação e tomada de consciência sobre como se aprende e como
se ensina e tal estágio será alcançado, necessariamente com a habilitação deste profissional
precípuo na construção de uma sociedade justa e democrática: o professor.

Figura 1: Formação Docente
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Quanto à utilização das TIC’s para melhor desempenho docente e da formação
profissional destacaram-se as categorias ‘pesquisa e estudo a distância’, conforme aponta
Quadro 1:
Categorias

Meios

de Concepção das

descritas

apropriação

TIC’s

Internet; vídeos;
recursos
Pesquisa

de Ferramenta

armazenamento, ensinomultimídias;

aprendizagem

TV
Estudo

a

distância

-

EaD

de

Internet;

Descrição
Possibilidade de desenvolvimento da
prática colaborativa nas relações
escolares para o desenvolvimento
social e cognitivo.
Possibilitam interação permanente

Fóruns; correio Dinâmico
eletrônico;

plurívoco

acesso remoto

e entre

os

usuários,

além

flexibilidade do modo e do tempo de
apropriação do conhecimento.

Quadro 1: Utilização das TIC’s em sala de aula
Vê-se, portanto, apoiado em Kenski (2008). que o uso das tecnologias enquanto
atividade docente possui dimensão histórico-social que atribui à prática pedagógica diferentes
funções em concordância com Almeida (2005). Pode-se abstrair que este recurso educacional
tem intenso uso no cotidiano da Educação Profissional do SENAI-SISTEMA FIEMAAgência de Treinamentos de Caxias, o que viria a facilitar maior processo de ensinoaprendizagem e qualificação dos educandos, além de se configurar como estímulo ao
desenvolvimento da competência comunicativa, haja vista os constantes acessos à páginas de
relacionamentos, blogs, chats fóruns, etc.; seu uso contudo, precisa ser amplamente explorado
pelos sujeitos aprendentes, sobremaneira quando na sistematização da escrita enquanto
tecnologia da inteligência.
Neste contexto afirma Kenski (2008) que mudanças estão ocorrendo constantemente e
que a educação escolar tem de ser mais do que mera assimilação codificada de saberes esta
precisa assumir o papel de formar cidadãos para complexidade de mundo e dos desafios que
ele propõe com o apoio precípuo das TIC’s.
Os docentes entrevistados evidenciaram que o uso das TIC’s possui grande relevância
na sua formação docente. Afirma Pablos (2006) que as TIC’s aplicadas à educação podem
desempenhar papel fundamental na inovação das funções docentes, como a garantia da
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personalização individual do conhecimento de acordo com o tempo de construção de cada
um; alternâncias entre aulas presenciais e a distância; redução das limitações de aprendizagem
por conta do tempo e espaço convencionalmente utilizado para a manutenção das relações de
poder; em fim possibilitam a flexibilização das formas, contextos e práticas de ensinoaprendizagem.
Nesse sentido tem-se algumas das respostas dos entrevistados sobre a questão citada:
_ É de grande satisfação o uso desse instrumento porque o aluno
aprende mais, acredito porque as imagens áudio visual facilita muito,
mas pode às vezes atrapalhar, caso não seja utilizado de forma
adequada.
_ De suma relevância, pois com a intensidade de informações da
atualidade as TIC’s são uma das melhores e mais eficazes portas de
acesso para o conhecimento.
_ É de grande importância o uso das TIC’s, visto que introduz
inovações e desperta o aluno para maior aprendizagem.
Estas declarações vêm confirmar o que se comentou anteriormente sobre essa questão.
Ademais, é preciso considerar que se o uso das TIC’s configura-se em conjunto de vantagens
promissoras para a melhoria da formação docente, por outro, acrescem as exigências. E se
pensarmos nos professores que já enfrentavam dificuldades para fazer com que seus alunos se
apropriassem da escrita como objeto de análise do conhecimento o que dizer das tecnologias
digitais. Acredita-se, portanto que com ou sem o uso das TIC’s pode haver processo eficiente
de ensino-aprendizagem, mas se faz necessário segundo Takahashi (2013):
[...] investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma
atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentais no
conhecimento, operar com fluência os novos meios e fermentas em seu trabalho, bem como
aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações
mais sofisticadas.
Quanto à questão que trata das dificuldades de utilização das TIC’s, conforme figura 2,
destacam-se as seguinte informações: 14% dos professores instrutores afirmaram sentir
dificuldades em utilizar alguns dos recursos ‘por limitações da supervisão pedagógica em
enxergar a importância das TIC’s’; ‘falta de oferta das mesmas pela instituição’; e ‘cobertura
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local limitada’. Por outro lado 76% dos professores instrutores relataram que não sentem
nenhuma dificuldade em utiliza-las em sala de aula, haja vista a ‘facilidade de manuseio’; ‘o
domínio e a familiarização, a qualificação, o planejamento entre outros.
Pelas informações acima colhidas percebe-se mesmo sabendo que os estudantes estão
antenados com a atual conjuntura tecnológica e já adentram à sala de aula munidos de
informações para além do contexto formal, percebe-se que a escola de certa forma ainda não
despertou para esta realidade, necessitando urgente de urgente adequação de suas estruturas
organizacionais para esse novo momento de transformação que permeia todas as estruturas
sociais.

Figura 2: Dificuldades de uso das TIC’s:
Apesar de saber que internet de certo modo concorre para a confluência de todas essas
tecnologias, deve-se buscar reelaborar conceitos e saberes quanto ao uso das tecnologias de
comunicação e informação em sala de aula que, conforme Kenski (2008), sua utilização na
escola difere de seu modo usual enquanto mídias, calcado em distintos objetivos a serem
alcançados por professores e alunos, sujeitos do processo de ensino-aprendizagem e
responsáveis diretos pela concretização dos objetivos as quais se almejam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola enquanto ambiente de aprendizagem diversificada encontra-se inserida no
evolutivo contexto tecnológico. Este estado lhe confere caráter polissêmico quanto a
reelaboração de estratégias comunicativas que contemple todas as manifestações expressivas
dos educandos. Para tanto necessário se faz obter plenos conhecimentos da utilização das
tecnologias digitais nas escolas bem como dos métodos e técnicas que aperfeiçoem o processo
de operacionalização destas, haja vista que a recepção destas tecnologias pela escola se dá no
intuito de dirimir os insucessos da prática docente quando no processo de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita.
Nesse contexto, toda ferramenta tecnológica que congrega e ou envolve pessoas para o
ato comunicativo devem se tornar familiar no espaço da sala de aula, e devem ser trabalhadas
de forma interativa e transdisciplinar para que ocorra o rompimento com o paradigma
tradicional da estrutura organizacional da escola.
Tendo este artigo o objetivo analisar de que forma a utilização das TIC’s incidem na
atuação docente quando da sua mediação da construção do conhecimento formal no atual
contexto escolar, concluiu-se que a forma de ensino não mais situa os docentes no cerne das
ações estratégicas e nesse sentido, se faz imperativo reconhecer a formação continuada como
vertente para a evolução do exercício da docência e a escola como responsável pela garantia
desse direito tendo em vista a melhoria das condições de trabalho oferecidas ao professor.
A qualificação do corpo docente para a utilização pedagógica das TIC’s em sala de aula
redimensiona a prática docente para abordagem interativa do processo de ensino e propicia o
surgimento de novas formas de aprender e construir conhecimentos, bem como a socialização
dos saberes resultantes da ação colaborativa entre seus pares. A presença das TIC’s na escola
não é mais uma questão de escolha e sim uma realidade que exige dos profissionais da
educação ações pedagógicas contextualizadas e comprometidas com a mudança social que
necessariamente perpassa pela formação crítico-reflexiva de todos os atores que compõem o
cenário educativo.
Por fim, recomenda-se que mais pesquisas contemplando o uso das TIC’s no contexto
acadêmico escolar sejam desenvolvidas, até mesmo que busquem traçar a necessidade de
políticas governamentais mais compromissadas com este recurso no uso cotidiano do
processo ensino-aprendizagem, haja vista sua premente necessidade na melhor eficácia
educacional.
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TRABALHO E MERCADO RELIGIOSO NA ASSEMBLEIA DE DEUS
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James Washington Alves dos Santos1, Mirian Cavalcante Silva2,Stefany Silva Duarte3, Murillo
Herberth Caetano da Silva4
1

Docente da disciplina de Sociologia - IFAL. e-mail: james.was@hotmail.com ² Aluna do curso técnico
integrado em Eletrotécnica – IFAL. e-mail: miriancavalcantee@hotmail.com. ³ Aluna do curso técnico
integrado em Eletrotécnica – IFAL. e-mail: . 4 Aluno do curso técnico integrado em Eletrotécnica - IFAL. email: murillocaetano@hotmail.com

RESUMO: Este projeto de pesquisa propôs o estudo sobre o conceito de trabalho religioso no
meio pentecostal (Assembleia de Deus) e sua aplicação em relação ao contexto da cidade de
Palmeira dos Índios, em Alagoas. Neste sentido, foi feita uma articulação que envolve
produção simbólica, desigualdade social e relações sociais, a fim de fundamentar esta forma
de trabalho enquanto poder de consagração dado aos agentes religiosos, possibilitando a eles
o monopólio do serviço que prestam. A contribuição de um projeto como este para o
entendimento dos mecanismos que circulam as relações humanas é algo contundente, visto
que o monopólio da produção de bens religiosos é uma forma estratégica de dominação, que
tem fundamento na separação arbitrária entre produtores e consumidores de simbologia
religiosa. Assim, fazemos menção ao contexto político-religioso em Alagoas, definindo o que
vem a ser o trabalho religioso, os agentes que o executam, a estruturação da carreira
eclesiástica, as relações de aliança e conflito envolvidas entorno desta questão e a importância
do fenômeno religioso na atualidade. É importante ressaltar que o problema de pesquisa que
temos é a defesa da autonomia do campo religioso, visando romper com a dicotomia entre
idealismo e materialismo na religião. Isso possibilita em nossa opinião, ver a religião como
espaço onde ocorre a crença pessoal no transcendente e ao mesmo tempo a presença da
desigualdade social em sua própria estrutura.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho religioso. Relações sociais. Poder.

RELIGIOUS AND RELIGIOUS ETHOS WORK IN GOD'S ASSEMBLY
IN PALM OF INDIANS
ABSTRACT: This research project proposes the study of the concept of religious work in
Pentecostal medium (Assembly of God) and its application in relation to the context of the
city of Palmeira dos Indios, in Alagoas. In this sense, a joint will be made involving symbolic
production, social inequality and social relations in order to support this form of work while
power consecration given to religious agents, allowing them a monopoly on the service they
provide. The contribution of such a project for understanding the mechanisms circulating
human relationships is something striking, as the monopoly of the production of religious
goods is a strategic form of domination, which is useful in the arbitrary separation between
producers and consumers of religious symbology . So we make mention of the political and
religious context in Alagoas, seeking to understand the definition of religious work, the
parties implementing it, the structure of the ecclesiastical career, the relations of alliance and
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conflict involved surrounding this issue and the importance of the religious phenomenon
today . It is important to point out that the research problem we have is the defense of the
autonomy of the religious field, aiming to break the dichotomy between idealism and
materialism in religion. This makes it possible in our opinion, view religion as a space where
there is a personal belief in the transcendent and at the same time the presence of social
inequality in its own structure.
KEYWORDS: Religious Work. Social Relations. Power.
INTRODUÇÃO
O projeto em questão propôs analisar do ponto de vista etnográfico o que vem a ser o
trabalho religioso164 e sua relação com a existência de relações de poder no meio pentecostal,
o que envolve algumas categorias de agentes (diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores),
bem como a dicotomia entre produtores e consumidores de bens religiosos165.
Quando falamos do conceito de trabalho religioso estamos nos referindo ao exercício
do poder de consagração conferido aos agentes religiosos, o que possibilita o monopólio sobre
a produção de bens sagrados em detrimento à camada conhecida como leiga, ou seja,
desapropriada da capacidade de criar simbologia religiosa e destinada a ser um grupo
consumidor desses bens.
Convém mostrar que o trabalho religioso na Assembleia de Deus em Alagoas é
estruturado por uma carreira eclesiástica pautada por um princípio exclusivista, retirado do
texto de bíblico de Efésios 4.11, que diz: “E Ele é que “concedeu” a uns ser apóstolos, a
outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos
em vista do ministério166” [...]. A admissão deste princípio mostra que o trabalho religioso
ganhou um grau de importância e sacralidade consideráveis frente à conjuntura religiosa
brasileira. Assim surge à noção de que a vocação, considerada pela crença como um chamado
divino, está localizada na oportunidade de ter uma profissão e exercê-la com zelo, além de
164

Em termos gerais o conceito de trabalho em sua acepção mais geral (MARX, 2013), foi visto como uso de
energia humana física e mental para a produção de mercadorias. No sentido atual temos reconhecido como
resultante deste esforço humano também os serviços ofertados e a produção simbólica que demanda a
materialidade e as próprias relações sociais. Esta ampliação do conceito de trabalho nos permite inferir a sua
aplicação no contexto religioso brasileiro, da forma como se apresenta neste projeto.
165
Entendemos o termo “bens religiosos” como os elementos materiais e simbólicos ligados a religião que são
produzidos e servem de referência para a crença no meio pentecostal (o púlpito, a bíblia, as vestes, o cabelo e
a forma regrada de conduta são os exemplos mais típicos).
166
O que é retirado deste texto é a ideia do chamado, em latim “vocare”, que quer dizer “chamar”. Assim
temos a ideia de vocação religiosa enquanto chamado de Deus, sancionado por uma comunidade eclesial. A
diferença é que a estrutura eclesial da Assembleia de Deus no Brasil dispõe dos seguintes cargos ministeriais:
diácono, presbítero, evangelista e pastor. Que tem por base vários textos retirados da bíblia e não apenas este
da carta aos efésios.
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trabalhar resgatando pessoas para a igreja, formando assim uma “comunidade dos salvos”
(esta seria a atividade principal dos fiéis no mundo, principalmente os que têm cargos
ministeriais).
Para a Assembleia de Deus, a escolha de homens167 para compor sua liderança é feita
utilizando critérios de cunho espiritual e social, sendo eles: ser batizado nas águas; possuir o
dom espiritual da glossolalia enquanto sinal de poder; demonstrar interesse pelas sagradas
escrituras e o trabalho eclesial; ser dizimista; demonstrar bom relacionamento familiar;
apresentar exame da sanidade mental; apresentar documentação sobre antecedentes criminais;
apresentar documentação de isenção de dívidas no SPC-SERASA e nos casos de evangelista e
pastor, ter no mínimo o curso básico de Teologia (que dura 2 anos). Já em relação às outras
denominações, temos o seguinte comentário:

Na igreja Congregacional, o aluno pode fazer o curso de educação teológica
(de nível técnico) ou de bacharelado, para o qual é obrigatório o segundo
grau. ‘Após quatro anos de estudo, ainda há o estágio de um ano, monitorado
por uma comissão. A ordenação só ocorre depois desse período, e ainda
depende de aprovação em prova escrita e numa arguição’, esclarece Paulo
Leite da Costa, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais
do Brasil. [...] A igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil só
ordena ao ministério o candidato que tem curso de bacharelado em Teologia.
Além disso, também exige um período prático de habilitação de um ano. [...]
Na igreja Presbiteriana do Brasil, ‘quem se sente vocacionado para o
ministério deve ser examinado primeiramente pelo conselho da igreja local’,
explica o reverendo Guilhermino Cunha, presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil. ‘O aspirante é enviado ao presbitério, e, se
aprovado, pode fazer o vestibular para o seminário’. O curso superior de
Teologia, ministrado em um dos seis institutos da denominação espalhados
pelo Brasil, tem duração de cinco anos, mas só entra quem tem segundo grau
completo e é aprovado no exame vestibular específico. Depois de formado, o
candidato é novamente examinado pelo presbitério e, sendo aprovado, inicia
um período de licenciatura de um a três anos, durante o qual pode pregar o
evangelho, mas tutorado por um pastor. [...] Na igreja Metodista do Brasil a
formação de um pastor metodista tem duas fases: um curso básico, de dois
anos, e o de Teologia, que dura mais três. Após formado, o teólogo passa por
um período de acompanhamento que dura quatro anos, quando é observado
por uma comissão ministerial. Somente depois de satisfeitas todas estas
etapas – que podem durar até dez anos – é que o candidato é ordenado
pastor. (VINDE, n. 10, ago./1996, apud. MARIANO, 2001, p. 336-337).

167

É vetada a candidatura das mulheres com base na tradição apostólica.
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Enquanto nos exemplos mencionados acima, as exigências para alcançar o
ministério168 são a formação teológica, estágios probatórios, provas, exames e arguições, na
Assembleia de Deus elas ganham outra dimensão sendo predominantemente o domínio da
bíblia e da glossolalia (as duas armas necessárias), a formação básica em Teologia (com
duração de 2 anos), além da “revelação divina” dada aos pastores desta denominação
religiosa, que devem determinar a posição de cada fiel na hierarquia assembleiana e os
documentos que comprovem o estado de saúde e a conduta do candidato.
Neste sentido, esta pesquisa define o que vem a ser o trabalho religioso e ao mesmo
tempo o analisa, por meio de pesquisa bibliográfica, observação participante e entrevista, o
seu desenvolvimento no Nordeste brasileiro169 por meio da Assembleia de Deus. Isso implica
considerar que este campo de pesquisa se revela importante em termos etnográficos, haja vista
a existência de uma série de questões que precisam ser analisadas. Trata-se neste ponto de
uma pesquisa de cunho qualitativo que não descartou o uso de recursos quantitativos,
principalmente na análise dos dados numéricos sobre o desenvolvimento e o crescimento da
Assembleia de Deus e do segmento pentecostal.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto em questão tem como fundamento metodológico a pesquisa de campo (em
22 locais pertencentes à denominação religiosa em estudo), baseada na realização de
entrevistas semi-estruturadas e em observação participante, isso com o auxilio da pesquisa
bibliográfica. A população a ser estudada esta relacionada com a igreja evangélica
Assembleia de Deus no Estado de Alagoas e quanto à escolha da cidade, fizemos opção pela
cidade onde o Campus do IFAL está situado, em nosso caso, Palmeira dos Índios. O fato de
ter o campo religioso como base de estudo se justifica porque esta análise se baseia na ideia

168

Cabe ressaltar que o termo “ministério”, possui na Assembleia de Deus dois significados: o primeiro referese à estrutura administrativa da igreja. Ministério é o nome dado para o conjunto dos diáconos, presbíteros,
evangelistas e pastores que organizam as atividades eclesiais. O segundo significado diz respeito ao
“chamado”, que, crê-se, alguns fiéis tenham recebido do próprio Deus para efetuar alguma atividade. O fiel
que prega, canta em um coral ou executa solos musicais; que profetiza e que atua com eficiência em um
departamento da igreja, para citar alguns exemplos, o faz porque Deus o “chamou” para este trabalho, porque
Deus lhe deu aquele ministério.
169
Levando em consideração os estudos já desenvolvidos, podemos dizer que a Assembleia de Deus costuma
manifestar seu governo eclesiástico de forma a privilegiar a ação e o carisma dos agentes escolhidos, o que
proporciona formas variadas de governança (um ethos eclesiástico). Isso acaba por criar a possibilidade dos
pastores e demais lideres se comportarem como verdadeiros bispos, exercendo um poder controlador na
comunidade que pastoreiam (FRESTON, 1999).
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de formação e desenvolvimento do trabalho religioso num dado contexto, definindo assim
suas variáveis internas, agentes e agrupamentos participantes.
Como se trata de uma pesquisa na área de Sociologia (vinculada a Antropologia
Social) é importante considerarmos que a mesma apresenta um caráter etnográfico que deve
ser aqui explicitado. Considerando que: “desde o princípio o saber antropológico esteve
presente na sociedade humana” (SOUZA NETO; AMARAL, 2011, p. 494), seja questionando
a respeito do impacto das relações sociais sobre o comportamento humano, através da
Antropologia do século V a.C., seja no século XVIII, se institucionalizando como ciência com
a grande contribuição dos cronistas, viajantes, missionários e comerciantes que discutiam em
relação aos povos que conheciam, a maneira como estes viviam a sua condição humana.
Neste sentido, não podemos negar que a etnografia possa contribuir de maneira
significativa para o estudo do trabalho religioso no meio pentecostal, na medida em que temos
como objeto principal o ser humano imerso em sua cultura e justamente a abordagem
antropológica de base provém da ideia de uma “observação direta dos comportamentos
sociais a partir de uma relação humana” (LAPLANTINE, 1988, p. 25). Deste modo a
etnografia acaba sendo, literalmente, a descrição de um povo ou de uma dada estrutura de
relações humanas, lidando com o coletivo e examinando os comportamentos interpessoais, as
produções e as crenças do grupo. O nosso desafio foi o de promover um estudo de maneira
pontual, observando os membros da Assembleia de Deus basicamente em seu cotidiano
“nativo”, possibilitando a descrição e interpretação de sua estrutura eclesiástica.
Em termos operacionais nossa observação participante é voltada para o
acompanhamento de uma série de rituais envolvendo: cultos, vigílias, casamentos, reuniões
eclesiais, encontros de oração, rituais fúnebres, festividades de aniversário do pastor e do
templo, com o intuito de perceber como o trabalho religioso de liga a oferta de serviços
religiosos, executada por agentes específicos. Saliento também que o objetivo principal é
estudar o trabalho religioso e com isso, perceber a forma como o movimento pentecostal
trabalha esta atividade, ligando as relações política internas ás questões de mando e gestão
eclesial.
Em nossas análises as variáveis que foram usadas foram:


Funções: para cada cargo ministerial uma funcionalidade. Por exemplo: Responsáveis
pelo auxilio aos cultos e serviços gerais (diáconos); Responsáveis pelo ensino bíblico e
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atendimento aos enfermos (presbíteros); Responsáveis pelos eventos externos ao
templo e expansão do perímetro eclesiástico (evangelistas) e responsáveis pela
administração e controle doutrinário (pastores). Porém, todos podem ser escalados pelo
pastor para dirigir os cultos em comunidades caso haja necessidade.


Estado civil: para os solteiros apenas a possibilidade do diaconato, já os casados
oficialmente, possibilidade de acesso a todos os cargos. A Assembleia de Deus não
reconhece para efeito de consagração a união estável e os casos de separação só
implicam em manutenção do cargo nos casos em que se comprovam abandono
conjugal ou adultério por parte da esposa.



Tempo como membro: o tempo para se tornar diácono é de pelo menos 2 anos como
membro e para os demais cargos é de pelo menos 5 anos. Porém entre os cargos o
prazo mais curto de permanência é de 1 ano, na medida que as ordenações ocorrem
anualmente, podendo assim haver transições rápidas para um posto acima.



Serviço: é sacerdotal quando reproduz por meio dos agentes uma rotinização
funcional, obediente aos horários e reprodutora da doutrina especifica; É profético
quando se torna sectário e crítico de outras denominações; É mercadológico na medida
em que separa produtores de bens e sentido religioso dos consumidores destes bens.



Rotatividade: estratégia administrativa que possibilita a administração pastoral separar
um membro do ministério para ser dirigente de culto. Estes por sua vez podem ser
deslocados de suas funções especificas no intuito de reproduzirem os serviços
religiosos através dos cultos semanais. Eles podem oscilar entre uma semana até um
ano em uma congregação, não tendo autonomia administrativa nem doutrinária.
Neste sentido priorizamos as entrevistas com os dirigentes de cada congregação,

além das conversas informais com os fiéis. No caso dos dirigentes, eles são diáconos e
presbíteros e poucos se colocaram disponíveis a conversar. Diante disso reunimos apenas
informações de 8 deles (4 auxiliares, 2 diáconos e 2 présbiteros). Como há uma alta
rotatividade dos dirigentes, por uma lógica administrativa do campo eclesiástico em Palmeira
dos Índios, eles acabam por passar entre uma semana a no máximo um ano em uma
comunidade, sem criar laços efetivos com o povo, mesmo que os conheça de maneira menos
formal em outros ambientes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados que puderam ser alcançados neste trabalho foram:
 A estruturação da etnografia sobre o trabalho religioso em Palmeira dos Índios tomou
como base a ideia de vocação (chamado), justificando sua crença por meio da tradição
bíblica e relacionando a mesma a questões de cunho moral e político, o que gera um
status no meio social e eclesiástico;
 Por meio deste chamado é possível rotinizar o trabalho religioso por meio da ação
sacerdotal dos ministros escolhidos, na medida em que eles reproduzem uma série de
serviços para os leigos, mesmos que estes tenham algumas funções especificas. Disso
resulta uma dicotomia interna ao campo religioso que separa produtores e
consumidores de bens religiosos;
 A ordenação para os cargos ministeriais funciona simbolicamente como uma
“alquimia ideológica” na medida em que converte o profano em sagrado. Disso resulta
a transformação social do indivíduo em figura consagrada por Deus, mesmo sendo
ungido por mãos humanas. O detalhe é que uma vez consagrado o indivíduo adquire o
chamado “efeito de consagração”, podendo assim converter ideologicamente outros
elementos em algo sagrado, isso por meio dos serviços que está autorizado a prestar;
 Esta situação gera em nossa pesquisa a constatação de que existe uma relação política
na medida em que se institui uma elite religiosa capaz de exercer um governo que
mistura: controle doutrinário, centralização administrativa e uso de dons e carismas
próprios. O que gera uma tríade normativa que chamamos de: doutrina bíblica,
doutrina pastoral e autoridade espiritual, respectivamente.
 Os mecanismos que são utilizados na Assembleia de Deus para a manutenção deste
controle estão alicerçados na ligação entre as ideias de salvação e obediência as
doutrinas e submissão ao chamado e gestão autocrática da igreja e dos carismas;
 Isso resulta numa autonomia administrativa e eclesial que mune o pastor de autoridade
na medida em que se pode descentralizar a oferta dos serviços, possibilitando que os
que se encontram abaixo da hierarquia o ajudem, contudo, paralisa a autonomia
destes, na medida em que centraliza todas as operações e decisões.
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 Neste contexto os símbolos servem para alicerçar a crença dos fiéis e possibilitar a
noção de que eles só tem sentido se ligados a uma determinada comunidade, ou seja, a
um mecanismo institucional de regulação, que tem como base formular uma regra dita
coerente de crenças e expor as mesmas como a melhor das interpretações possíveis.
Desta forma, a religião se constitui como produtora de elementos simbólicos que
formam uma totalidade coerente, capaz de formar explicações e dar sentido à vida. “As
categorias de sagrado e profano, material e espiritual, eterno e temporal, do céu e da terra,
funcionam como bases sobre as quais se estabelecem os pares de oposição utilizados na
linguagem e que servem de elementos construtores da experiência vivida” (TEIXEIRA, 2007,
p. 179). Disso advém a necessidade de construção e consumo desses “bens religiosos”. No
entanto, não basta que o conjunto de práticas e esquemas de pensamento religiosos estejam
coerentemente estruturados para exercer sua função, faz-se necessário que estes esquemas se
inculquem nos membros de uma dada sociedade, a fim de moldar seu comportamento. Os
esquemas de pensamento devem se inscrever nas consciências individuais e nelas se
incorporarem como se fossem naturais, transformando-se no que Bourdieu chamava de
habitus170.
CONCLUSÕES
Este trabalho analisou o conceito de trabalho religioso e sua aplicação dentro do
contexto pentecostal no Brasil, por meio da Assembleia de Deus em Palmeira dos Índios. O
objetivo principal foi mostrar como a ideia de vocação incorpora uma série de fundamentos
religiosos e morais capazes e dar fortalecimento aos chamados cargos ministeriais. Diante
disso mostramos os principais requisitos para a obtenção dos cargos e suas ligações com
questões como: funcionalidade, estado civil, tempo como membro, serviço e rotatividade.
Através das informações acima descritas foi possível observar que diferentemente de
outras denominações, a Assembleia de Deus não prioriza de antemão a formação intelectual
do candidato, mas sim os fundamentos morais de seu comportamento e junto a isso a situação
espiritual que julga ser a ideal (domínio da glossolalia e chamado divino). O detalhe é que a

170

Neste sentido, o habitus é um sistema de disposições duráveis e transponíveis que integra todas as
experiências passadas, funcionando a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de
ações, que torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências
analógicas de esquemas (BOURDIEU, 1989).
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observância do comportamento dentro da igreja é um dos principais parâmetros de escolha.
Isso se evidencia no fato de que a vocação na verdade é observada conforme o individuo se
aproxima ou não das funções próprias aos cargos que analisamos. Em outras palavras, se ele
gosta dos serviços de assistência social e gerais da igreja, será então observado como um
servidor, um diácono. Se este diácono se interessa pelo ensino da Bíblica e se compromete
com a formação dos fiéis, poderá se tornar um presbítero. Desta forma o argumento não é o
de nomeação de obreiros, mas o de reconhecimento de suas aptidões, que julgam não serem
apenas relacionais mais também espirituais.
Com isso podemos constatar a ideia de exercício ministerial como intimamente ligado
à oferta de serviços eclesiais e a reprodução da lógica administrativa desta igreja, que presa
pelo

posicionamento

sectário,

manutenção

de

pontos

doutrinários,

centralidade

administrativa, autocracia e uso de dons e carismas.
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RESUMO: O Brasil possui uma grande quantidade de água em sua maior parte territorial,

porém, mal distribuída. Alguns estados têm água em abundância e outros sofrem com a sua
falta, e por essa irregularidade de distribuição, o governo decidiu construir os canais que tem
como objetivo a distribuição das águas do Rio São Francisco pelo nordeste, especificamente
nesse trabalho na região oeste da cidade de Cajazeiras, que é uma das áreas que sofrem com
períodos secos longos e curtos intervalos de chuvas. Sendo assim, a transposição das águas do
rio irá beneficiar várias famílias nas regiões próximas ao local onde os canais irão passar.
Porém essa grandiosa obra, não apresenta apenas benefícios pois, muito dessas famílias
acabaram sendo prejudicadas, isto é, forçando-as a terem que se retirar de seus lares para que
as obras sejam concretizadas nesses locais. O presente trabalho tem como objetivo explicar a
situação real das famílias que perderam seus lares e como vivem atualmente. Dessa forma as
famílias do Sítio São Bartolomeu mudaram-se para a Vila Bartolomeu, lugar onde a empresa
da transposição construiu novas moradias para essas famílias. A metodologia utilizada se deu
a partir de uma pesquisa de campo realizada na Vila, onde as famílias foram entrevistadas,
assim possibilitando compreender o que aconteceu e ainda acontece na Vila depois que elas
foram reconstruir suas vidas nesse novo local. Nessa pesquisa foram entrevistados 18 das 20
famílias que foram morar na Vila.
Palavras-chave: Nordeste, seca, população, água.

TRANSPOSITION
OF
THE
SÃO
FRANCISCO'S
RIVER:
CONSEQUENCES TO THE RESIDENTS OF BARTOLOMEU
VILLAGE, CITY OF CAJAZEIRAS-PB
ABSTRACT: In Brazil fresh water is abundant, however not well distributed among the
states, some states have plenty of water while other suffer because its lack. In order to supply
water to regions affected by the drought the government has building channels to guide the
waters of San Francisco river though out northeast of Brazil. Many families will benefit from
this water distribution, especially the ones living around the built channels. However, this
construction do not show only benefits, some families have been negatively affected. Some
families where removed from their houses in order to allow the channels to be built. This
work aims to investigate the current situation of some of those families, especially the ones in
the west part of Cajazeiras city. The families of San Bartolommeo Ranch where moved to
Bartolommeo village, where new houses were built for them. We interviewed 18 out of 20
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families, living there, in order to better understand how they have been reconstructing their
lives.
Key-words: Northeast, drought, population, water.

INTRODUÇÃO
O Brasil mesmo sendo um país com reservas de água em abundância encontra-se com
déficit em sua distribuição. Alguns lugares com grande volume de água, seja aquíferos, rios
ou lagos, e muitos lugares com pouca água, como é o caso do nordeste brasileiro.
Esse déficit fez com que o governo iniciasse o projeto da transposição do Rio São
Francisco. Segundo Pessoa apud Filho (2015), a ideia da transposição se reporta ao governo
de Dom João VI, no período colonial, depois planejado por volta de 1850, época do Império
Brasileiro de Dom Pedro II, que já nessa época percebia que a região Nordeste sofria com a
falta de água na maior parte do ano.
.

Mesmo com os planos para o projeto da transposição iniciados a mais de um século e

meio atrás, as obras só começaram a ser concretizadas em 2007, Carvalho (Folha de São
Paulo 2013), com prazo para o término em 2012. Não tendo sido concluída, o fim das obras
foi prorrogado para 2016, apesar desse adiamento é provável que as obras ainda não tenham
fim nessa segunda data pré-estabelecida, visto que muito ainda necessita ser feito mesmo já
existindo outros projetos previstos para o Rio São Francisco.
Segundo Ministério da Integração Nacional (2013) que trabalha com a transposição do
Rio, existem planos para fazer a integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do
Nordeste brasileiro.
Com a conclusão das obras, várias partes do Nordeste serão beneficiadas, pois os
lugares onde antes não disponibilizavam de água em quantidade suficiente, para o consumo
humano, para o plantio e para as criações (aves, ovino, caprino, bovino, suínos, etc.), passarão
a ser favorecidas com esse recurso, o que é fundamental para qualidade de vida dos
nordestinos, bem como para o avanço da geração de renda de vários deles.
É evidente que essas ações e projetos governamentais que tem como principal objetivo
beneficiar algumas regiões e as pessoas que ali vivem e trabalham. No entanto,
inevitavelmente, acabam impactando os locais e as vidas das pessoas por onde as obras vão
ocorrendo. Essa fase de obras causa grandes prejuízos sociais, dentre eles a ruptura das
relações sociais comunitárias RIMA (MI, 2004b, p. 76). A maioria dessas obras são
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gigantescas pois precisam de áreas para a construção de alojamentos dos operários, para
projetar estradas, que são usadas por veículos pesados, inclusive estradas que atravessam
montanhas. Todas estas modificações alteram de forma considerável a geografia do lugar,
causando impactos na fauna e flora locais.
Um fato que ocorre nas áreas onde essas obras acontecem é a apropriação de terras
que, muitas vezes, são lugares formados por grupos de famílias que tem suas histórias,
culturas, renda e sustentabilidade obtidas dessas regiões. Como é o caso das famílias que
agora fazem parte da Vila Bartolomeu, que foi construída após a indenização de suas terras
que se localizavam no Sítio São Bartolomeu, afetadas diretamente pelas construções. Quando
ainda residiam no Sítio São Bartolomeu, zona rural da cidade de Cajazeiras, as famílias
obtinham suas renda da agricultura e pecuária praticadas no próprio local. A maior parte
dessas pessoas nasceram, foram criadas e constituíram família ali mesmo na comunidade.
Muitos eram herdeiros das terras, possuindo suas origens e todas suas histórias ligadas àquele
lugar. Com o advento da transposição do Rio São Francisco, para possibilitar a construção de
um túnel e barragens, essas famílias foram retiradas de seus lares e abrigadas na Vila
Bartolomeu.
Diante de todas as mudanças vividas por estes sitiantes a partir da transferência de suas
moradias, este trabalho se propôs a entender como está ocorrendo o processo de adaptação ao
novo lugar, seu impacto na vida de seus moradores, quanto às novas relações sociais e meios
de sobrevivência, assim como evidencia se foram acomodados sob condições adequadas de
moradia, com saneamento básico.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa foi realizada na Vila Bartolomeu, que situa-se na zona rural do
município de Cajazeiras no alto sertão paraibano (figura 1), limite com o município de São
José de Piranhas, onde está situada a maior parte das obras da transposição do Rio São
Francisco na região.
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Segundo a agente de saúde da Vila Bartolomeu, o local possui 24 residências, das
quais, em 20, residem famílias provenientes do antigo Sítio São Bartolomeu e outras 4 foram
incorporadas à comunidade porque o consórcio de empresas que está à frente da obra doou 4
casas para outras famílias necessitadas que estavam prestando seus serviços a esse consórcio,
totalizando em termos numéricos, 90 moradores.

Figura 1. Imagens mostrando a localização do Município de Cajazeiras-PB.
Fonte: Google imagens, 2016.

Para a coleta dos dados, inicialmente foi produzido um questionário para realização de
entrevistas com moradores da Vila Bartolomeu. Este instrumental possui perguntas subjetivas
com a finalidade de obter informações socioeconômicas e sobre as mudanças enfrentadas até
então por eles, devido à transferência de suas moradias.
Foram entrevistados apenas os chefes de família que também moravam no antigo
Sitio São Bartolomeu, pois dessa forma, os mesmos poderiam fazer comparações entre o
antes e o depois das obras, entrevistas essas realizadas entre os dias 02 e 31 de julho de 2016.
Os dados coletados nas entrevistas foram organizados, tabulados e evidenciados em forma de
gráficos para melhorar a compreensão das respostas fornecidas pelas famílias entrevistadas.
A pesquisa apresenta uma abordagem quanti-qualitativa que na atualidade, apresenta uma
tendência muito forte nas produções científicas, atuando numa complementariedade, de forma
a abarcar toda a realidade estudada, sempre que o objeto de estudo e o planejamento da
investigação esteja em conformidade. (MINAYO, 2010) O trabalho também enquadra-se
como Estudo de Caso, uma vez que, de acordo com Bruyne, Herman e Schoutheete (1977)
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justifica sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas que possibilitem
apreender a totalidade de uma situação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 20 famílias transferidas para a Vila Bartolomeu, 18 participaram das entrevistas
(90%), pois duas delas não se encontravam nos momentos das visitas. Foram entrevistados
homens e mulheres com idade entre 32 e 82 anos.
Em relação aos moradores que possuíam casa própria quando ainda viviam no Sítio
São Bartolomeu, somente 7 responderam que não tinham e que moravam em casas cedidas
por parentes, enquanto a maioria, 11 de 18 (61,11%), tinham casa própria, dados mostrados
na figura 2.

Figura 2. Gráfico representativo da quantidade de pessoas que possuíam moradia
própria no Sítio São Bartolomeu.

Para a obtenção de renda da família, a grande maioria praticava a agricultura (cerca de
94.44%), e tinham suas plantações próximas às suas moradias no Sítio São Bartolomeu
(Figura 3).
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Figura 3. Gráfico evidenciando a quantidade de pessoas que apresentavam plantio ou
não enquanto moravam no Sítio São Bartolomeu.

Quanto a satisfação com relação a nova moradia, um dado relevante, obteve-se como
resposta de 11 dos 18 entrevistados (61,11%) a preferência pelo lugar aonde vivem agora
(Figura 4). Por outro lado, aqueles que nasceram no Sítio São Bartolomeu guardavam grande
apego pelo local, dando preferência a antiga moradia, justificando ser o lar aonde viveram
durante toda a vida.

Figura 4. Gráfico demonstrando a quantidade de pessoas que se sentem mais felizes
agora residindo na Vila Bartolomeu, e aqueles que se sentiam mais felizes antes
quando ainda moravam no Sítio São Bartolomeu.
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Sobre as promessas que os responsáveis pela transposição fizeram às famílias com
relação as novas condições de vida na Vila Bartolomeu, antes de serem transferidos, segundo
os entrevistados nem tudo foi desempenhado, foram cumpridas as promessas feitas apenas
para 13 (72,22%) família das 18. (Figura 5 A e B).
A

B

Figura 5. Gráficos mostrando as promessas da empresa; gráfico A: representando o
número de famílias para as quais foram feitas promessas; gráfico B: número de
famílias para as quais as promessas foram cumpridas (13).

Outro dado muito importante analisado foi sobre a indenização aos ex-moradores.
Quase a metade das famílias não foram indenizadas ao serem transferidas para à Vila
Bartolomeu, uma vez que não tinham casa própria ou terras, em alguns casos por terem
cedido suas terras para as obras no Sítio São Bartolomeu. Devido a isto, somente 10 famílias
foram contempladas com indenização (figura 6).

Figura 6. Gráfico representando quantidade de pessoas indenizadas e não indenizadas.
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Um fato de grande importância é a obrigação das empresas de aconselhar as famílias
na adaptação à nova moradia, por isso, foi questionado para as famílias se elas tiveram
acompanhamento psicológico. Apenas 6 entre as 18 famílias, (33,33%) foram contempladas
com esse acompanhamento, principalmente os idosos que são os que mais necessitam ser
observados.

Figura 7. Gráfico mostrando a quantidade de pessoas que tiveram acompanhamento
psicológico e que não o tiveram.
CONCLUSÕES
Através desse estudo foi possível ver que mesmo uma obra que tem a intenção de
beneficiar várias famílias, pode, concomitantemente e por consequência, trazer prejuízo para
algumas delas. Ainda que o governo ceda casas para essas famílias que vivem da subsistência
e agricultura, algumas delas não conseguem se adaptar tão facilmente ao novo local de
moradia.
Algumas famílias, por não possuírem casa própria, obtiveram vantagem ao saíram do
local onde habitavam devido a chegadas das obras. Mesmo sem receber indenização,
ganharam uma casa na Vila Bartolomeu. Os demais além da indenização por suas casa e
terrenos, também receberam uma nova residência.
Em geral mesmo sem total satisfação entre todos os moradores da Vila, eles já estão
bem estabelecidos e já tem suas terras para os fins que melhor se adequem para subsistência
de suas famílias, além de terem poço artesiano, áreas de lazer, iluminação pública e outros
benefícios obtidos após a mudança para a Vila.
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RESUMO: O seguinte trabalho se apresenta no âmbito de ação interventiva proposta pelo
PIBID- IFPE, relatando uma intervenção realizada na Escola José Joaquim da Silva Filho
(EREM), no município de Vitória de Santo Antão- PE, executada nas turmas de Química do
terceiro ano do Ensino Médio, no período de maio de 2016. Pelo fato da Química ser
abordada no Ensino Médio de forma descontextualizada, tornando as aulas monótonas, acaba
desestimulando os estudantes, abrindo o questionamento sobre o Ensino da Química no
ambiente escolar. Nessa perspectiva, a pesquisa teve como proposta a utilização do jogo
didático. A escolha desse recurso aconteceu através de embasamento teórico sobre as
contribuições dos jogos no ambiente escolar e entrevistas realizadas com os próprios
estudantes da escola. O jogo didático tem como função conceber um clima de sedução,
desafiando o discente a problematizar e a pensar, proporcionando ao aluno com maior
dificuldade de aprendizagem uma nova chance de entender os conteúdos da respectiva
disciplina. Por esse motivo, o jogo se torna uma peça importante quando se quer atrair a
atenção do aluno para determinado conteúdo em que ele oferece resistência. As etapas da
pesquisa constituíram-se em: (I) Aplicação de uma lista de exercícios; (II) Desenvolvimento
do jogo didático na turma; (III) Aplicação de uma segunda lista de exercícios. O jogo
proposto nessa intervenção aborda o conteúdo da Química Orgânica sendo chamado jogo
"Trilha das Funções Orgânicas" que foi utilizado como uma ferramenta para auxiliar e
promover a aprendizagem dos estudantes.
Palavras–chave: ensino de química; jogo didático; química orgânica;

TRACK OF ORGANIC FUNCTIONS: A STRATEGY IN TEACHING
LESSONS OF CHEMISTRY
ABSTRACT:The following work is presented in the context of interventional action
proposed by PIBID- IFPE, reporting a speech held at the School Joaquim José da Silva Filho
(EREM), in the city Santo Antão- PE, executed in chemistry classes the third year of High
school, in May 2016 period. Because of chemistry be addressed in the school of
decontextualized form, making the monotonous lessons, just discouraging students, opening
the questioning of the chemistry teaching in the school environment. In this perspective the
research was to propose the use of teaching the game, the choice of this resource came about
through theoretical basis of the contributions of the games in the school environment and
interviews with school students themselves. The didactic game function is to design a climate
of seduction, challenging the students to question and to think, providing the student with
greater difficulty learning a new chance to understand their discipline contents. For this
reason, the game becomes an important piece when you want to attract the student's attention
to certain content that it offers resistance. The research steps were formed in: (I) Application
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of a list of exercises; (II) educational game development in the class; (III) Application of a
second list of exercises. The game proposed this intervention addresses the contents of
Organic Chemistry and game called "Trail of Organic functions" which was used as a tool to
assist and promote student learning.
KEYWORDS: chemistry teaching; educational game; organic chemistry;
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a escola obteve grande modificação no perfil do aluno, com a
facilidade da “era digital” se tornou complicado estimular o aluno em sala de aula com apenas
o quadro negro e o livro, ficando ainda mais difícil ensinar Química, que é vista como uma
disciplina complexa para muitos estudantes. De acordo com Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) de Química, o aluno deve compreender os processos químicos quanto à
construção do conhecimento cientifico na tecnologia, no meio ambiente e na sociedade em
contextos políticos e econômicos.
Ensinar é ultrapassar o método tradicional centralizado na simples memorização e
repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente desvinculado com o cotidiano do
estudante. Deixando assim, a disciplina de Química muitas vezes entediante, fazendo com que
os estudantes questionem os motivos pelo qual estão estudando determinado conteúdo.
Segundo Arroyo (2006) verifica-se a necessidade de utilizar as formas alternativas
relacionadas ao Ensino de Química, com o intuito de despertar o interesse e a importância dos
conceitos químicos presentes nos Currículos Escolares, pois são notórias as dificuldades no
processo de Ensino e Aprendizagem dessa ciência.
Zanon et al. (2008) afirma ser dificultoso em um meio escolar, constatarmos discentes
com dificuldade analógica com os conteúdos da disciplina Química. Esse fato pode ser
atribuído às estratégias tradicionais de ensino que, aliados aos conteúdos complexos, tornam
as aulas monótonas e desestimulantes. É bem visível a falta de interesse por parte do
estudante do Ensino Médio em relação às aulas de Química, e mais especificamente nas aulas
sobre Química Orgânica, por ser um assunto extenso, com muitas nomenclaturas e nada
atrativo na visão de muitos estudantes, pois muitos não relacionam esses compostos orgânicos
no seu cotidiano.
Dessa forma, esse trabalho foi motivado a buscar um recurso didático que despertasse e
auxiliasse na aprendizagem do aluno. O desenvolvimento de estratégias modernas e simples,
utilizando experimentos, jogos e outros recursos didáticos, é recomendado para dinamizar o
processo de Aprendizagem em Química. Os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a
autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de
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concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em equipe (VYGOTSKY, 1989). Com
isso foi desenvolvido um jogo Didático como ferramenta para o Ensino de Química, sendo
executado numa intervenção na escola de referência parceira do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência).
O jogo pode ser considerado educativo quando mantém um equilíbrio entre duas
funções: a lúdica e a educativa. Segundo Kishimoto (1996), a lúdica está relacionada ao
caráter de diversão e prazer que um jogo propicia a educativa se refere à apreensão de
conhecimentos, habilidade e saberes. O jogo didático pelo qual é possível unir a função
educativa com momentos de diversão e prazer que pode desenvolver a atenção, percepção e
raciocínio (Soares, 2008). Outro aspecto envolvido no jogo didático, segundo Santos &
Michel (2009), é a diversão que deve fazer parte desse tipo de ferramenta, e que tem
contribuído no processo de aprendizagem. A utilização do jogo didático leva a construção de
conceitos podendo concomitantemente permitir que o professor ensine e avalie seus alunos.
Vários autores têm enfatizado a eficiência do jogo didático no Ensino de Química, em
despertar a atenção dos alunos, a qual é baseada no aspecto lúdico, que geralmente produz
efeito positivo no aspecto disciplinar (SOARES; CAVALHEIRO, 2006); OLIVEIRA;
SOARES, 2005; EICHLER; DEL PINO, 2000; GIORDAN,1999; RUSSELL, 1999;
SANTOS; MICHEL,2009). Diversos temas em Química podem ser explorados com o auxílio
de jogos didáticos. Por acreditar em sua eficácia como ferramenta de apoio ao Ensino, foi
desenvolvida no decorrer desta intervenção um jogo para o Ensino de Química. Jogos desse
tipo podem contemplar alguns dos conteúdos em sala de aula com o objetivo de facilitar o
entendimento e de romper com a ideia de que as aulas de Química são chatas e monótonas.
Os jogos proporcionam ao aluno uma forma prazerosa e divertida de estudar, além de
oferecer ao professor uma maneira diferente de avaliar a assimilação do alunado em relação
aos conteúdos estudados, de revisar conteúdo ou como um meio mais dinâmico de fixar o
conhecimento, permitindo a identificação de erros de aprendizagem (ZANON et al., 2008).
Além disso, o professor pode auxiliar o aluno na tarefa de formulação e reformulação de
conceitos, ativando seus conhecimentos prévios e articulando-os a uma nova informação que
está sendo apresentada (POZO, 1998).
Dentre as estratégias do ensino destacam-se os jogos de raciocínio lógicos, que estão
sendo muito aplicados no ambiente escolar com alternativa para ensinar os conceitos em
química, buscando tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas. Diante da visão de que os
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processos cognitivos apresentam ligação direta ao processo de aprendizagem, Moreira e
Masini (2011, p. 13) afirmam que:
Cognição é o processo do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o
ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados
a realidade em que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas
pontos de partida para atribuição de outros significados. Tem origem então, a
estrutura cognitiva (os primeiros significados), constituindo-se nos “pontos básicos
de ancoragem” dos quais derivam outros significados.

O processo de raciocínio lógico é geralmente estimulado nas séries iniciais do
estudante, oferecendo o desenvolver do pensamento, da linguagem, da percepção e da
memória, fazendo parte do desenvolvimento intelectual e que em muitos casos esse estimulo
não é explorado pelo professor, perdendo a eficácia no desenvolvimento da vida escolar do
estudante. Em vista disso o jogo realizado oferece ao aluno executar o seu raciocínio.
MATERIAL E METÓDOS
Esse trabalho refere-se a uma abordagem quantitativa, onde trataremos de dados
tabelados do desempenho dos alunos antes e depois da realização do jogo, sendo uma ação
interventiva aplicada na Escola José Joaquim da Silva Filho (EREM), no Município de
Vitória de Santo Antão- PE. Onde foram contempladas cinco turmas do terceiro ano do
Ensino Médio, totalizando 194 alunos, realizada em maio de 2016 após a abordagem teórica
pelo professor da disciplina. Com as observações em sala de aula, foram diagnosticadas
dificuldades cognitivas relacionadas a alguns assuntos de Química Orgânica, com isso
possibilitou o melhor direcionamento para os jogos a serem confeccionados.
Dessa forma, o procedimento da coleta dos dados foi desenvolvido: (I) Aplicamos o
primeiro exercício com o Termo de Compromisso Livre Esclarecido (TCLE) para identificar
os acertos de questões, (II) Aplicação dos jogos Lúdicos de Raciocínio lógico; e a (III)
Aplicação do segundo exercício para examinar se obteve mudanças na quantidade de acertos
do aluno.
Dentre os assuntos estudados em sala, o que os estudantes apresentaram maior
dificuldade foi o de funções orgânicas. Visando amenizar tal efeito de forma lúdica, foi
desenvolvido o jogo “Trilha das Funções Orgânicas”, Observado na figura 2, possuindo 50
cartas com perguntas, que possibilitava ao estudante a motivação em ganhar, e
consequentemente contribuir para a melhor compreensão do conteúdo através do raciocínio
lógico, com perguntas de funções orgânicas de acordo com suas características, nomenclatura
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e aplicações no cotidiano, A partir da Figura 1. O jogo é executado da seguinte forma: a turma
foi dividida em cinco grupos onde cada um deles possuía um representante, como era uma
trilha o estudante jogava o dado que qualificava sua colocação e a partir de cada acerto
deixava o aluno mais perto da linha de chegada.

Figura 1. Modelo das cartas do jogo “Trilha das Funções Orgânicas”. IFPE, 2016.

Figura 2. Jogo “Trilha das Funções Orgânicas”. IFPE, 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das entrevistas feitas com os estudantes do EREM para ter subsídio sobre a
problemática existente nas turmas dos terceiros anos, observamos que as turmas analisadas
consideram o jogo didático como uma ferramenta de aprendizagem. Portanto, foi aplicado o
jogo com os alunos dos terceiro ano no Ensino de Química, partindo desse pressuposto o jogo
vem a contribuir no Ensino e Aprendizagem desses alunos.
As turmas apresentaram diferenciadas características e entendimento heterogêneo sobre
a Química Orgânica, as dificuldades nas identificações das funções Orgânicas e o pouco
conhecimento conceitual são os fatores que predominam. A proposta pedagógica vigente é
simplificadora, pois na sala de aula apresentam-se apenas métodos tradicionais não utilizando
do conhecimento cognitivo do estudante, que envolve fatores diversos como o pensamento, a
linguagem, a percepção, a memória e o raciocínio. O jogo não possui apenas a intenção de
ensinar química, ele contribui para o raciocínio lógico do estudante que não é estimulado em
sala de aula, para verificar a correção dessa aprendizagem, esse processo passa despercebido.
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A implantação de uma nova estratégia de ensino e avaliação com o uso de ferramentas
cognitivas assegura ao aluno o contato com as ideias centrais e de modo significativo é
crucial.
Antes da aplicação do jogo “Trilha das Funções Orgânicas” os alunos responderam um
exercício com cinco questões, que abordavam o conteúdo de funções orgânicas, onde
observamos que acertos das quatro turmas foram baixos, mostrando que não tinham domínio
sobre o conteúdo estudado. Com a aplicação do jogo observamos o interesse, a competição e
o trabalho em grupo desenvolvido pelas turmas. Os alunos que possuíam dúvidas criaram
estratégias e reforçaram o que tinham aprendido anteriormente com o professor da disciplina.
Depois do jogo, aplicamos novamente o exercício e obtivemos um resultado
satisfatório, pois os alunos acertaram mais questões do que a primeira vez que o exercício foi
respondido. Nessa nova proposta de rever as questões, os alunos além de responderem o
exercício, e justificaram a alternativa marcada, podemos observar através dos dados
apresentado na tabela sobre o exercício Pré- Jogo e Pós- Jogo e Tabela 1. O professor da
disciplina relatou sobre a melhora do desempenho dos estudantes na prova de química da
unidade aplicada pela escola, que deu mais subsídio à realização do jogo. No entanto, o jogo
não deve ser utilizado ao acaso, mas visto como uma das atividades dentro de uma sequência
definida de aprendizagens, e um meio a serem utilizados para se alcançar determinados
objetivos educacionais.
Tabela 1. Análise de acertos dos exercícios aplicados na Escola José Joaquim da Silva Filho.
IFPE, 2016.
Turmas

Exercício Pré-jogo acertos (%)

Exercício Pós-jogo acertos (%)

A

65

90

B

40

87

C

48

65

D

37

70

CONCLUSÕES
Conclui-se, portanto, a principal utilidade do uso de jogos didáticos envolve a
motivação desenvolvida pelo desafio, acarretando o acréscimo de estratégias de resolução de

Artigos

Ciências Humanas

15014

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

dúvidas, a avaliação das decisões tomadas e a familiarização com termos e concepções
apresentadas.
Os jogos pedagógicos aliam o aprendizado de determinados conteúdos à atividade
lúdica, despertando interesse dos educando nos conteúdos discutidos e propiciando uma
aprendizagem eficaz, divertida e empolgante. Por esse motivo, o jogo se torna uma peça de
importância quando se quer atrair a atenção do aluno para determinado conteúdo em que ele
oferece resistência. No momento em que ele encara o jogo como uma brincadeira, aprende o
conteúdo sem perceber (KISHIMOTO, 1994).
A abordagem metodológica seguindo a linha da aprendizagem significativa permitiu a
clarificação da relação entre os conceitos com o uso da aprendizagem por recepção em sala de
aula, desenvolvendo uma construção individualizada como uma forma de aprendizagem por
descoberta autônoma, favorecendo a produção do próprio conhecimento pelos estudantes,
através da confecção do jogo didático.
Dessa forma, constatamos que o jogo “Trilha das funções orgânicas” proporcionou aos
discentes do terceiro ano do EREM conhecimento especifico, facilitando a compreensão de
conteúdos através dessa atividade lúdica, pois os estudantes ficaram motivados quando
receberam a proposta de aprender de uma maneira mais interativa e divertida, resultando em
um aprendizado significativo.
A transferência cognitiva de determinado conceito de um professor aos seus alunos é de
importância relevância pra a construção de conhecimento do estudante, nessa perspectiva o
jogo contribuiu não apenas em conhecimento específico de Química mais também na
utilização cognitiva do aluno despertando a criar estratégias para resolver o jogo, com essa
intenção pretendemos com as próximas intervenções contribuir ainda mais para o ensino
aprendizagem do alunado.
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RESUMO: A poluição sonora que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1980),
é a terceira mais grave forma de poluição, só perdendo para a poluição do ar e da água, vem
se agravando, reduzindo cada vez mais o bem-estar das pessoas nas grandes cidades. O
ambiente acadêmico é um dos locais onde concentra-se grande quantidade de ruído, causada
tanto pelas atividades de alunos e professores quanto por ruídos externos ao ambiente escolar,
como por exemplo o tráfego de veículos automotivos, principal causador de poluição sonora
nos grandes centros urbanos. O objetivo desse trabalho tem como finalidade realizar um
levantamento acerca da existência da poluição sonora no âmbito escolar levando a
conscientização dos alunos da instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB) - Campus João Pessoa. Para a realização do estudo será aplicado um
questionário com apenas os alunos, afim de investigar as principais causas, visando o
conhecimento dos mesmos acerca dos problemas da poluição sonora no ambiente
escolar. Infelizmente o ambiente escola é um local propício para a contaminação sonora, e
provavelmente é o que o estudo mostrará em sua pesquisa. Por fim, através da
educação ambiental mostrar os resultados da pesquisa e conscientizar os alunos dos
malefícios da poluição sonora por meio de ações que mobilizem todo o corpo estudantil para
a minimização do impacto da poluição sonora.
Palavras–chave: escola, conscientização, educação ambiental

A STUDY THE LEVEL OF KNOWLEDGE FOR FENCE POLLUTION
SONORA ENVIRONMENTAL SCHOOL WITH STUDENTS 2ND YEAR
OF HIGH LEVEL OF INTEGRATED TECHNICAL COURSE IN
ENVIRONMENTAL CONTROL IFPB- CAMPUS JOÃO PESSOA
ABSTRACT: Noise pollution that, according to the World Health Organization (WHO,
1980) is the third most serious form of pollution, second only to air pollution and water has
worsened, reducing increasingly well-being of people in large cities. The academic
environment is one of the places where concentrates lot of noise, caused by both students and
teachers activities and by external noise to the school environment, such as the traffic of
motor vehicles, the main cause of noise pollution in large urban centers . The aim of this
study aims to conduct a survey on the existence of noise pollution in schools leading to
awareness of students of Federal Institution of Education, Science and Technology
of Paraíba (IFPB) - Campus João Pessoa. For the study will be a questionnaire with only
students in order to investigate the main causes, seeking the knowledge of them about the
problems of noise pollution in the school environment. Unfortunately, the school environment
is a suitable place for noise pollution, and is probably what the study will show in your
search. Finally, through environmental education show search results and raise awareness
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among students of the evils of noise pollution through initiatives that mobilize the entire
student body to minimize the impact of noise pollution.
KEYWORDS: school, awareness, environmental education
INTRODUÇÃO
O planeta diariamente afetado de diversas formas por problemas ambientais, tais como
a poluição da água e do ar, a chuva ácida, o avanço da desertificação, o lixo e a falta de água
potável, que interferem direta ou indiretamente na existência humana e sua qualidade de vida.
Mesmo com os avanços tecnológicos que tem beneficiado o meio ambiente, para se ter
uma melhor compreensão de seu funcionamento, este meio trouxe consigo novas formas de
poluição, acarretados por exemplo, por uma grande massa de veículos motorizados e fabricas
industriais que lançam na atmosfera gases e material particulado produzidos pela queima
de combustíveis fósseis, causando câncer, danos aos pulmões e às vias respiratórias, como
também pode-se relacionar a grande concentração populacional nos centros urbanos. A
poluição sonora apresenta-se como uma grande causadora de ruídos e barulhos, que afetam
a saúde e o bem estar das pessoas. Essa concentração da populacional nos centros urbanos
tem agravado a contaminação acústica, exigindo soluções que controlem seus efeitos na
qualidade de vida dos cidadãos.
Discussões sobre poluição sonora vêm ganhando acessão, sendo considerada como um
dos grandes impactos sociais que atinge o maior número de pessoas e a saúde humana. Desta
forma desde o Congresso Mundial sobre a poluição sonora realizado na Suécia em
1989, a problemática da poluição sonora passou a ser considerada como questão de saúde
pública (FERNANDES, [s. d.]).
A

Organização

Mundial

da

Saúde estabelece parâmetros

de

sonoridade

chamado decibel (dB) que indica a intensidade sonora em relação a um nível de referência em
um contexto ambiental. Considera-se 55 dB como o início do estresse auditivo, para níveis
acima de 65 dB, começa o estresse gradativo, causando fadiga, irritabilidade, perturbação do
sono, falta de concentração, dentre outros, o que prejudica a saúde e o bom desempenho
das atividades diárias.
Souza (2000, apud ENIZ, 2004), referindo-se a poluição sonora, diz que milhões de
cidadãos de uma forma passiva estão ficando perturbados, física, mental e psicologicamente,
perdendo sua capacidade intelectual, comprometendo o raciocínio, a comunicação oral, o bem
estar e a educação.
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Interagir é fundamental para

o desenvolvimento humano,

e

a escolar

é

um

ambiente social propicio para interação com outras pessoas. Os indivíduos que frequentam
um ambiente escolar precisam conviver em um espaço durante um determinado tempo,
desempenhando diversas atividades, criando e interagindo com sons. Mas os transtornos
causados pela poluição sonora adentram os portões das escolas, sendo assim , o ambiente
escolar não esta imune a essa poluição que afeta os alunos, professores e todos os integrantes
e principalmente a relação ensino/aprendizagem dos alunos. Essa problemática é um assunto
complexo, felizmente é possível intervir com ações que promovam mudanças no ambiente
escolar, por isso, é de fundamental importância que a instituição de ensino esteja ciente da
importância dos sons que promovam ou não conhecimento.
O ambiente

acadêmico

deve

estar de

acordo

com

os níveis

de

ruídos recomendados pela ABNT, ou seja, os níveis de ruído interno devem variar de 40 a 50
dB (A), enquanto que os níveis externos devem limitar-se a 50 dB (A), durante o dia, níveis
de ruídos que ultrapassem os valores máximos permitidos, pode tornar inviável a capacidade
de aprendizagem plena especificamente o aluno, além de afetar a saúde física quando somado
com outros fatores que geram ruídos no cotidiano.
A importância do trabalho deve-se a necessidade de medir o nível de conhecimento
dos

alunos

quanto

a

problemática

da

poluição

sonora

e

consequentemente

a

conscientização dos alunos quanto aos impactos causados por esta na saúde física, mental e
social, impedindo o desenvolvimento pleno das potencialidades de cada indivíduo.Portanto,
abordaremos nesse trabalho as causas e consequências ocasionadas pela poluição sonora com
a finalidade de conhecer a percepção dos alunos a cerca do problema da poluição sonora no
ambiente escolar do IFPB/ Campus João Pessoa.

MATERIAL E MÉTODOS
Para apuração dos resultados da pesquisa, foi aplicado um questionário contendo 10
questões referente ao tema, sendo 8 questões de múltipla escolha e 2 questões abertas.
Foi aplicado um questionário com 24 alunos, dos 14 aos 19 anos no Instituto Federal
da Paraíba - Campus João Pessoa. A aplicação do questionário ocorreu durante uma aula
cedida por um professor em consenso com a direção do Instituto aos alunos do 2° ano do
Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Controle Ambiental. O desenvolvimento e
embasamento teórico, foi todo feito por investigação bibliográfica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 24 alunos entrevistados, 79,16% tinham conhecimento do que se tratava a poluição
sonora, 20,84% conheciam os níveis mínimos tolerados pelo nosso aparelho auditivo que é de
40 a 55 decibéis (dB) em sala de aula e/ou laboratório. Quanto a existência de ruídos gerados
no local de estudo, 61,83% dos alunos classificaram como ruído existente e intenso, 31, 17%
como existente e pouco intenso, estes ruídos são compostos de um conjunto de sons
não harmônicos que podem causar sérios prejuízos a saúde e ao ensino-aprendizagem por se
tratar de um ruído que é gerado pela repetição, duração e intensidade avaliado por parâmetros
em forma de decibéis(dB).
Dos ruídos que foram assinalados como os que mais incomodam a concentração na hora
do aprendizado, onde os alunos classificaram como muito, médio e pouco incômodo, as
conversas paralelas, sirenes, construções no instituto e alarmes como muito incômodo,
conversas nos corredores e barulho do pátio nos como médio incômodo. No ambiente escolar
estes ruídos podem ocasionar efeitos nocivos a saúde podendo provocar perturbações simples
e surgimento de perturbações perigosas com efeitos mentais de estresse. Para classificação
dos resultados foi utilizado os ruídos mais comuns no ambiente escolar, para a realização da
pesquisa: corredores, sirenes e alarmes, conversas paralelas, construções, pátio e eventos.
Outras consequências que ficam evidentes devido aos altos níveis da poluição sonora em
que o aluno deixa de dar plena atenção, ocasionado pelo excesso de barulho na sala de aula
registrou que a falta de concentração, dificuldades de raciocínio, irritabilidade são os mais
comuns seguidos de dor de cabeça e insônia, todos esses sintomas contribuem para o
comprometimento do desempenho escolar.
Afirma, Machado, (apud ANDRADE, [s.d.]):
assinala como efeitos do ruído: perda da audição; interferência com a
comunicação; dor, interferência no sono; efeitos clínicos sobre a
saúde; efeitos sobre a execução de tarefas; incômodo; efeitos não
específicos. (1990, p. 114)
Quando perguntado aos alunos se entendiam claramente as palavras proferidas pelos
professores, apenas 18 alunos disseram que sim, enquanto 6 alunos afirmaram, não conseguir
entender claramente as palavras proferidas pelos professores, com isso podemos observar que
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a relação aluno-professor no processo da construção do aprendizado, se torna cada vez mais
conturbada e complexa.
O barulho interno dentro da sala de aula que é promovido por qualquer som que pode
incomodar. 23 alunos afirmaram que esses barulhos prejudicam as atividades, enquanto que
apenas 1 aluno disse que não. Quanto aos barulhos externos, 15 disseram se sentir
prejudicados durante o andamento das aulas, enquanto 9 responderam que o barulho externo
não prejudica o andamento das aulas.
O ambiente escolar não esta imune a poluição sonora, o barulho constante nos
corredores é certamente o maior agente de incômodo para os alunos, visto que de forma geral
o barulho causa perturbações físicas, mentais e psicológicas ao ouvinte causando limitações
intelectuais.
Afirma em, SOUZA, (2000):
"...milhões de cidadãos de uma forma passiva estão ficando
perturbados, física, mental e psicologicamente, perdendo sua
capacidade intelectual. Comprometendo o raciocínio, a comunicação
oral, a educação e o bem estar, limitando-se as potencialidades
humanas".
As conversas paralelas dentro da sala, a sirene que anuncia o termino da aula e o pátio
onde há grande movimentação de pessoas que ocasionam diversos tipos de ruídos( gritos,
jogos, etc) são também fatores que contribuem para a perda da capacidade de raciocínio. A
biblioteca que teoricamente deve ser o local mais silencioso de uma instituição de ensino, não
se encontra apto a isso, os alunos se queixaram de extremo ruído e praticamente impossível
para concentração.
O ambiente escolar é um local adequado para desenvolver a educação ambiental, então
se fez necessário no questionar de que forma a educação ambiental poderia contribuir para
minimizar o impacto da poluição sonora, 2 alunos não responderam, 4 não souberam
responder e 18 responderam alegando ser conscientização a forma para diminuir o impacto. A
mudança cultural associada a propostas educativas são as principais formas para minimizar o
impacto causado pela poluição sonora , já que ''Quase tudo o que existe na face da Terra
produz algum tipo de ruído'' (ECOLNEWS).
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CONCLUSÕES
O

estudo

realizado

referente

ao

impacto

da

poluição

sonora

quanto

a

sua existência no âmbito escolar, para a obtenção dos resultados foi aplicado um questionário
com os alunos do segundo ano do ensino médio do curso Técnico Integrado de nível médio
Controle Ambiental listando os principais problemas propícios no ambiente escolar, referente
a poluição sonora.
Sendo assim, além das hipóteses, pôde-se constatar que os alunos estão com sua
produção intelectual e plena comprometida por causa do altos níveis sonoros causado
pela falta de conscientização e ações que possam minimizar o problema. Os maiores agentes
que contribuem para o agravamento da problemática são:
1) Barulho nos corredores (durante trocas de aulas e descolamento de alunos)
2) Conversas paralelas ( assuntos convergentes e divergentes da aula )
3) Alarmes das sirenes (sinalização com alto sonido)
4) Construções (Reformas em outros locais da instituição)
5) Pátio ( gritaria, jogos e correrias)
6) Biblioteca (ruídos)
7) Estacionamento ( barulho de buzinas e alarmes)
Esses resultados obtidos pode levar a uma reflexão e avaliação sobre a falta de
eficiência no que diz respeito a problemática da educação ambiental no âmbito escolar, tendo
em vista que, sem uma boa instrução, os esforços feitos como tentativa de fazer com que o
aluno aprenda os ensinamentos proferidos diminuirão. A poluição sonora entra com mais um
fator negativo para baixo desempenho dos jovens, e isso se intensifica no processo de
alfabetização

das

crianças,

onde

se estão

desenvolvendo

os

principais

sentidos

de comunicação e é necessário articular as palavras e a sensibilidade da audição com mais
precisão para assimilar o conteúdo.
Infelizmente os alunos não estão apenas sendo afetados no ensino/aprendizagem, mas
também em seu bem estar físico com o aparecimento da falta de concentração, irritabilidade,
dor de cabeça, fadiga etc. Isso tudo acarreta problemas mais sérios como insônia e estresse que
esta relacionado a depressão. O estudo foi realizado com apenas uma turma, no entando, esse
problema aumenta, somado com as outras turmas de níveis e cursos diferentes.
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Os alunos que alegaram ser a educação ambiental o caminho para entender e/ou pelo
menos minimizar o impacto, apontaram na direção correta, estabelecer ações como:
• Despertar em todo o corpo acadêmico a importância de manter uma vida saudável nesse
aspecto sonoro, com sons mais agradáveis e moderados.
• Atuar com campanhas de mais silencio.
• Conscientizar toda a comunidade acadêmica sobre importância da problemática da
poluição sonora e seus principais efeitos negativos no cotidiano dos mesmos.
• Apresentar propostas de intervenção quanto a poluição sonora.
Essas medidas precisam levar em consideração a potencialidade dos danos que a
poluição sonora tem sobre o individuo. Apesar de tudo, a assunto é mais complexo do que se
pensava, e chegar a uma solução foi conflitante, e como presumíamos não seria fácil, porém
apesar da dificuldade, procedimentos para melhorar o desempenho dos alunos quanto
a sonoridade é possível se chegar, através da compreensão e conscientização, de que
quando não se respeita os limites sonoros e especificamente dentro da sala de aula, não apenas
limita o seu desenvolvimento, mais impede que o amigo/colega ao lado possa compreender e
o professor possa passar todo o seu conhecimento adiante.
REFERÊNCIAS
BISTAFA, Sylvio R. Acústica Aplicada ao Controle do Ruído. 1º edição, São Paulo: Edgard
Blücher. 2006.
CARDOSO, M. L. P. Educação para a Nova Era. São Paulo: Summus, 1999.
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, AGENDA 21. 3
ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000.
ENIZ, Alexandre Oliveira. Poluição sonora em escolas no Distrito Federal, Brasília, 2004 –
Universidade Católica de Brasília
FERNANDES, J. C. Acústica e ruídos. Bauru: UNESP, 2002 (Apostila). 102p.

Artigos

Ciências Humanas

15023

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

JOHNSON, D.

J.;

MYKLEBUST,

H.R. Distúrbios de Aprendizagem.

São

Paulo: Pioneira: Universidade de São Paulo, 1983. p. 1-10.
MEIO

AMBIENTE

2012.

Disponível

em:

http://www.velhosamigos.com.br/Meio

Ambiente/meioambiente7.html. Acesso em: 18 set. 2016.
____.NBR 10.152: Níveis de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro, 1987.
____.NBR 12.179: Tratamento acústico em recintos fechados: Rio de Janeiro, 1992.
SOUZA,

F,

P

A poluição sonora ataca traiçoeiramente o corpo.

In:

ASSOCIAÇÃO

MINEIRA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (AMDA). Apostila Meio Ambiente em
Diversos

Enfoques",

"Projeto Tamburo".

AMDA, Secretaria municipal

do Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Educação, Belo Horizonte, 1992. p. 24-26.

Artigos

Ciências Humanas

15024

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE SOFTAWARES
EDUCATIVOS NO ENSINO DE FÍSICA: DIFERENTES PERCEPÇÕES
DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM
REGENERAÇÃO, JARDIM DO MULATO E ANGICAL DO PIAUÍ
João Batista Ferreira da Silva 1, Francisco Daniel de Carvalho Rosa2; Silvestre da Rocha
Silva 3; John Lennon de Lima Macêdo 4; Wemerson Jose Alencar5
1

Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Matemática do Instituto Federal do Piauí-IFPI, Campus
Angical. e-mail: joao37265@gmail.com; 2Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Física do Instituto
Federal do Piauí-IFPI, Campus Angical. e-mail: narutohep@gmail.com; 3 Acadêmico do curso de Licenciatura
Plena em Física do Instituto Federal do Piauí-IFPI, Campus Angical. e-mail: silvestre-rocha@hotmail.com; 4
Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Física do Instituto Federal do Piauí-IFPI, Campus Angical. email: johnlennon_202@hotmail.com; 5 Professor Me. do curso de Licenciatura Plena em Física do Instituto
Federal do Piauí-IFPI, Campus Angical. e-mail: wemersonalencar@ifpi.edu.br.

RESUMO: A forma com que os conceitos provenientes da Física são abordados no ensino
médio, na maioria das vezes é de difícil assimilação pelos alunos. Sendo assim, é necessário
que o professor-educador utilize aulas práticas que auxiliem os alunos no processo de ensinoaprendizagem. O presente trabalho tem como objetivo compreender se os professores da rede
pública estadual das escolas: Unidade Escolar Alberto Leal Nunes na cidade de Regeneração,
Unidade Escolar José Barbosa de Carvalho em Jardim do Mulato e Unidade Escolar
Demerval Lobão em Angical do Piauí onde os mesmos foram questionados sobre a utilização
de Softwares Educacionais. A pesquisa aconteceu no segundo semestre do ano de 2016.
Adotou-se uma pesquisa de caráter quantitativa, com enfoque descritivo, como instrumento
de coleta de dados, aplicou-se um questionário semiestruturado a 08 (oito) desses professores.
Observou-se que 5 (cinco) dos professores utilizam essas novas tecnologias educacionais em
suas aulas. Portanto, as questões apresentadas para os professores de Física tiveram como
finalidade, identificar se os professores conhecem e utilizam os Softwares Educacionais para
o ensino aprendizagem de seus alunos. Além disso, através dos mesmos é possível
desenvolver a capacidade de construir conceitos que levam os alunos a refletir sobre fórmulas
e equações que na maioria das vezes representa difícil assimilação tanto para o docente
quanto para o discente, desenvolvendo assim a capacidade de raciocinar.
Palavras–chave: Software educativo, Ensino de Física, Ensino-aprendizagem.

A CASE STUDY ON THE USE OF EDUCATIONAL SOFTAWARES IN
PHYSICS EDUCATION: DIFFERENT PERCEPTIONS
NETWORK OF TEACHER EDUCATION IN STATE OF
REGENERATION, GARDEN AND MULATTO ANGICAL DO PIAUÍ
ABSTRACT: The way the concepts from physics are covered in high school, most often it is
difficult to assimilate by the students. Therefore, it is necessary that the teacher-educator use
practical lessons that help students in the teaching-learning process. This study aims to
understand whether teachers in state public schools: School Alberto Leal Nunes Unit in the
city of Regen, School Unit José Barbosa de Carvalho in Jardim do Mulato and School Unit
Demerval Lobão in Piaui Angical where they were asked about the use of educational
software. The research took place in the second half of the year 2016. We adopted a
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quantitative research study with descriptive approach, such as data collection instrument was
applied a questionnaire semistructured to 08 (eight) of these teachers. It was observed that
five (5) teachers use these new educational technologies in their classes. Therefore, the issues
presented for teachers of physics were intended to identify if teachers know and use the
Educational Software for the teaching and learning of their students. In addition, through
them you can develop the ability to construct concepts that lead students to reflect on
formulas and equations that most often is difficult to assimilate both for teaching and for the
students, developing the ability to reason.
KEYWORDS: educational software, Physics Teaching, Teaching-learning.
INTRODUÇÃO
A forma com que os conceitos provenientes da Física são abordados no ensino médio,
na maioria das vezes é de difícil assimilação pelos alunos. Sendo assim, é necessário que o
professor-educador utilize aulas práticas que auxiliem os alunos no processo de ensinoaprendizagem. De acordo com a ótica cognitiva, Baseadas et al. (1996) enfatiza o papel do
educador como orientador articulando os objetivos e possibilidades para que o aluno
construa sua aprendizagem com bases nos conteúdos inovadores que envolvam os alunos
na construção do conhecimento teórico. Por isso, Takahashi e Moro (2015) relatam sobre a
experimentação no ensino de Física:

Considera-se que a experimentação contribui efetivamente no desenvolvimento
de habilidades cognitivas, pois propicia uma atitude mais ativa dos alunos,
permitindo que sejam desafiados e vivenciem algumas condições importantes
para o processo de ensino-aprendizagem: manipulação de objetos e de ideias
concomitantemente (p.1)

Segundo as orientações dos PCN’s para o Ensino tratada apenas com resolução de
problemas e da linguagem matemática. Entretanto, para o desenvolvimento das habilidades
esperadas na formação, o professor deve buscar novas formas de se expressar os
conhecimentos dessa disciplina.
A falta de compreensão de assuntos básicos dificulta no processo de ensinoaprendizagem, pois interferem diretamente no andamento dos alunos que compartilham do
mesmo ano letivo. Nesse sentido, de acordo com Bizzo (2000), o uso de aulas práticas
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contribui para a construção do conhecimento, despertando o interesse em estudar a
disciplina e criando estratégias para enfrentar as dificuldades.
A interdisciplinaridade segundo Thiesen (2008) surge como um mecanismo
facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Os softwares são ferramentas muito
importante na análise de dados, pois envolvem a criação de modelos e simulações da vida
real que possibilita a elaboração de resultados pelos alunos. De acordo com Santos (2002):

As tecnologias digitais vêm superando e transformando os modos e processos de
produção e socialização de uma variada gama de saberes. Criar, transmitir, armazenar e
significar estão acontecendo como em nenhum outro momento da história. Os novos
suportes digitais permitem que as informações sejam manipuladas de forma
extremamente rápida e flexível envolvendo praticamente todas as áreas do conhecimento
sistematizado bem como todo cotidiano nas suas multifacetadas relações. Vivemos
efetivamente uma mudança cultural (P. 114)

Tendo como base este contexto exposto, objetivamos compreender se os professores da
rede pública estadual das cidades de: Regeneração, Jardim do Mulato e Angical do Piauí
utilizam os softwares educacionais para o ensino de Física.

METODOLOGIA
AMOSTRA DE ESTUDO
A pesquisa teve como objetivo de estudo os professores de física da rede pública do
estado do Piauí que atuam nas escolas: Unidade Escolar Alberto Leal Nunes na Cidade de
Regeneração, Unidade Escolar José Barbosa de Carvalho em Jardim do Mulato e Unidade
Escolar Demerval Lobão em Angical do Piauí onde os mesmos foram questionados sobre a
utilização de softwares educacionais no ensino Física. Foram entrevistados os professores no
segundo semestre de 2016.
Escolheu-se a disciplina de Física devido sempre vermos na literatura uma grande
dificuldade dos alunos com a mesma. A pesquisa abrangeu as escolas públicas das cidades
citadas anteriormente, onde as mesmas ofertam as seguintes modalidades de ensino,
fundamental e médio funcionando nos turnos: manhã, tarde e noite.
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INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa é de natureza quantitativa, onde se aplicou um questionário
semiestruturado contendo 07 (sete) questões com 08 (oito) professores que objetivaram inferir
sobre as informações e os dados a respeito da quantidade de professores que conhecem e
utilizam os softwares educacionais no ensino de Física. Com base nesses dados, foi realizada
uma análise interpretativa e quantitativa para verificação da importância dos softwares
educativos para a formação dos alunos.

RESULTADOS E DISCUÇÕES
A partir do levantamento realizado, foi constatado por meio de um questionário
semiestruturado com os professores, que a maioria conhece algum Software Educacional.
Na qual foram entrevistados 08 (oito) professores sendo que destes, 6 (seis) afirmaram
conhecer, e 2 (dois) afirmaram não ter conhecimento dos mesmos. O resultado obtido pela
pesquisa, relacionado à área de ensino de Física, encontra-se representado na figura 01.
Figura 01 - Quantidade de professores que conhecem ou não os softwares educacionais.

No que diz respeito aos conceitos de software educacional, os professores de Física
das escolas estaduais quando questionados a respeito da definição de softwares educativos,
alguns relataram que, Com base nas respostas dos professores concluirmos que, apesar de 2
(dois) dos professores afirmarem não conhecer Softwares Educativos, sabem o conceito dos
mesmos. Com bases na utilização de softwares educacionais, observou-se que mediante a
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análise de dados, cerca de 5 (cinco) dos professores de Física que afirmaram conhecer
algum software educativo utilizam em suas aulas e apenas 3 (três) afirmaram não utilizar,
principalmente por falta de recursos tecnológicos. Como mostra figura 02.

Figura 02 - Quantidade de professores que utilizam ou não os softwares educacionais.

Fonte: Dados empíricos da pesquisa (2016).

Foi questionado aos professores como eles avaliam a utilização dos softwares
educativos nas aulas de Física, sendo que nenhum dos professores consideram “ruim”, 1
(um) considera “regular”, 5 (cinco) consideram” bom” e 2 (dois) consideram “ótimo” a
utilização de softwares no ensino de Física. Como mostra a figura 03.

Figura 03 – A utilização de softwares: Origin, Phet e Modellus pelos professores da pesquisa.

Fonte: Dados empíricos da pesquisa (2016).
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Os professores quando questionados se conhecem os softwares: Origin, Phet e
Modellus, responderam: 7 (sete) dizem que sim e 1(um) afirma não conhecer os softwares.
Como mostra o gráfico abaixo:
Figura 04 - Disposição dos professores para conhecer os softwares Origin, Phet e Modellus.
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Fonte: Dados empíricos da pesquisa (2016).

Somente 1 (um) dos professores afirmarem não conhecer os softwares, mas apesar
disso esta disposto a conhecê-lo. A opinião dos professores sobre o auxílio de Softwares
Educacionais no ensino de física mostra que todos eles afirmaram a importância e
benefícios da utilização desses softwares no processo de ensino aprendizagem de seus
alunos, e também na assimilação dos conteúdos relacionando-os com o seu dia a dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à complexidade dos assuntos de física do ensino médio, a introdução de
modelagem no processo ensino-aprendizagem tende a facilitar a compreensão de seus
conteúdos e contribuir para o desenvolvimento em geral do aluno, pois facilita a construção
de significados, favorecendo a aprendizagem.

Com base no questionário proposto foi possível perceber que o uso dos Softwares
Educacionais, tornar-se uma alternativa de grande potencialidade para o ensino de Física e
para a construção do conhecimento. As questões apresentadas para os professores de Física
tiveram como finalidade, identificar se os professores conhecem e utilizam os Softwares
Educacionais para o ensino aprendizagem de seus alunos. Além disso, através dos mesmo e
possível desenvolver a capacidade de construir conceitos de levá-los a refletir sobre fórmulas
e equações que na maioria das vezes representa difícil assimilação tanto para o docente
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quanto para o discente, desenvolvendo assim a capacidade de raciocinar.
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RESUMO: O artigo apresenta a questão da evasão escolar na educação profissionalizante do
curso médio integrado a Informática do IFPI, campus Parnaíba. Com o objetivo de analisar os
fatores internos e externos que causam o abandono do curso médio integrado a Informática do
IFPI, campus Parnaíba. Especificamente, buscou-se Investigar as causas da evasão escolar no
curso médio integrado de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Piauí (IFPI), campus de Parnaíba. Foi realizada uma pesquisa empírica de cunho
qualitativo com os alunos evadidos das turmas (2007- 2015). A análise preliminar indica
diversos fatores que causam a evasão escolar, sendo um dos principais deles o nível de
dificuldade do curso. Esse estudo buscou investigar os fatores que favorecem o abandono da
sala de aula no IFPI, campus Parnaíba, no curso técnico Integrado ao Médio de Informática.
Trabalhar com esta temática possibilita adensar as discussões acerca desse fenômeno e
provocar a comunidade escolar na busca de soluções para os mesmos.
Palavras–chave: Educação Tecnológica, Evasão Escolar, Campus de Parnaíba do IFPI.

A study on the technical professional evasion in the course of the IFPI
Informatics, Parnaíba- PI campus
ABSTRACT: The article presents the issue of truancy in vocational education high school
integrated the IFPI Informatics, campus Parnaíba. In order to analyze the internal and external
factors that cause middle reaches of abandonment integrated IFPI Informatics, campus
Parnaíba. Specifically, we sought to investigate the causes of truancy in secondary courses of
Integrated Informatics at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí
(IFPI), campus Parnaíba. One qualitative nature of empirical research with the dropout
students of classes (2007- 2015) was carried out. Preliminary analysis indicates several
factors that cause truancy, the main one being the difficulty level of the course. This study
aimed to investigate the internal and external factors that favor the abandonment of the
classroom at IFPI, campus Parnaíba, in the Integrated technical course to the Middle
Informatics. Working with this theme enables thicken discussions about this phenomenon and
cause the school community in seeking solutions to them.
KEYWORDS: Technology Education, Truancy, Computer Course IFPI ,.
INTRODUÇÃO
A evasão escolar é o abandono da escola antes da conclusão de uma série ou de um
determinado nível. A evasão é um fenômeno caracterizado como um rompimento com o
vínculo estabelecido, não renovando o compromisso ou sua manifestação de continuar no
estabelecimento de ensino. Essa pesquisa foi movida pela seguinte questão: Quais as causas
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da evasão escolar nos cursos médio integrado de Informática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), campus de Parnaíba? Esta temática nos
possibilita adensar as discussões acerca desse fenômeno e provocar a comunidade escolar na
busca de soluções para os mesmos; uma vez que os estudos sobre a evasão contribuem para
conhecermos os problemas na formação do estudante.
A evasão é o resultado de processos que ocorrem em todos os sistemas e que ao
identificar seus percentual e analisa-los possibilita a reflexão e a busca por mudanças que
possam prevenir e ou reduzir significativamente o número de alunos excluídos, garantindo a
permanência do aluno na escola e melhorias nestes contextos. Conhecer os índices de evasão
é o primeiro passo para a identificação das causas que provocam a evasão a favorecerá a
realização de estudos que busquem formas de evita-la de modo a contribuir para a
permanência do aluno na escola e seu desenvolvimento humano.
Segundo a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9.394/96 decreta a
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Existe uma gama de projetos
ao acesso escolar. No entanto, ao que se refere á questão da permanência ainda existem
poucos projetos. Sendo assim, a evasão consiste em um problema de ordem democrática em
que o direito a permanência do aluno na escola não está sendo garantido. A pesquisa objetiva
de modo geral identificar os fatores internos e externos que causam o abandono do curso
técnico integrado ao médio de Informática do IFPI campus Parnaíba.

MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo utilizando os dados do
controle acadêmico do IFPI Campus Parnaíba especialmente do curso médio Integrado de
Informática para chegarmos a lista de alunos evadidos de cada turma (2007- 2015). Em
seguida, aplicamos um questionário aberto com a seguinte indagação: Por que você desistiu
do curso médio integrado a Informática do IFPI, campus Parnaíba? Sabendo que o fenômeno
da evasão escolar é o abandono da escola antes da conclusão de uma série ou de um
determinado nível.
Os fatos foram observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem
interferência do pesquisador. Segundo Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa de campo é uma
fase para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa
que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de
dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados. A pesquisa de
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campo se realizou no segundo semestre de 2014 no IFPI campi Parnaíba. O Instituto Federal
do Piauí - IFPI, com reitoria em Teresina, foi constituído pela transformação do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Piauí e está localizado na BR 402, Km 03, Estrada
Parnaíba-Chaval, a 3 km da rodoviária e 7 km do centro. O IFPI da cidade de Parnaíba está
em funcionamento desde 2007 e atualmente ele oferece os cursos de Eletrotécnica,
Edificações e Informática integrada e subsequente, além de oferecer no âmbito do Ensino
Superior as licenciaturas em Química e Física. Os sujeitos da pesquisa foram alunos evadidos
do primeiro, segundo e terceiro ano do ano de 2007 a 2015 do ensino médio integrado de
Informática do IFPI, campus de Parnaíba.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentam-se a seguir os resultados obtidos através da pesquisa qualitativa com os
alunos evadidos da instituição das turmas de 2007 a 2015.

Figura 1. Motivos do abandono do curso médio integrado a Informática do IFPI,
campus Parnaíba nas turmas (2007-2015). IFPI, 2015.
Percebe-se, com a analise da Figura 1, que o principal fator de desistência é a não
identificação com o curso. Muitos alunos apontaram que tinham dificuldades em acompanhar
as matérias principalmente as referentes ao curso, e não compreendiam a didática aplicada
pelo professor, já que alunos com dificuldades necessitam de mais tempo de prática e de mais
orientação dos professores que o restante dos alunos. Se não dispõem delas, o risco de que sua
aprendizagem se complica, e de que se atrasem muito, se torna cada vez maior. O que leva o
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segundo principal fator de desistência a dificuldade de aprendizagem, os alunos relataram que
não conseguiam acompanhar o nivelamento da turma, o que prejudica nitidamente a evolução
do aprendizado, deixando-os desmotivados, levando a desistência.
Observa-se que alguns deles abandonaram o curso para dedica-se ao vestibular,
focando no curso superior, levando alguns a fazerem o ensino médio em duas escolas, já que a
instituição não tem como foco principal o preparatório para o vestibular, com varias matérias
para estudar, o aluno não consegue acompanhar e acaba abandonando o curso. Alguns alunos
citaram que a instituição fica distante, alegaram problemas com o transporte que complica o
deslocamento para a instituição, em vista de problemas como esse o aluno se vê desmotivado,
pois se vê obrigado a enfrentar esse problema para chegar à instituição, até causar o abandono
do curso.
A evasão escolar é um dos maiores e mais preocupantes desafios do sistema
educacional, pois é fator de desequilíbrio, desarmonia e desajustes dos objetivos educacionais
pretendidos, é um problema democrático que deve ser estudado e analisado para a elaboração
de politicas pedagógicas que possam prevenir e solucionar esse problema.
CONCLUSÕES
Finalizando, percebe-se que os desafios das instituições de ensino para verificar as
causas da evasão escolar não são simples, com a exposição dos dados qualitativos buscamos
provocar à comunidade escolar a buscar soluções que possam melhorar a qualidade a
formação profissional dos alunos da instituição, e a implantação de ações pedagógicas para o
problema da evasão escolar.
Esse estudo contribuiu para conhecermos os problemas na formação do estudante, que
é mais grave quando ocorre no final da escola média, pois priva os jovens de conseguir
qualificação mais elevada, do ponto de vista da escolaridade. Entende-se que o fundamental
para o sucesso das instituições de ensino é a manutenção e a conclusão de seus discentes nos
cursos escolhidos. Para que isso ocorra, a equipe técnica pedagógica deve criar estratégias e
buscar a constante atualização de ações para trabalhar a questão da evasão escolar.
Conclui-se que os estudos referentes à evasão contribuem para conhecermos as
diversas causas do problema, e que só assim podemos traçar objetivos e estratégias para lidar
com a temática dentro do Campus de Parnaíba. Não basta apenas conhecer as causas da
evasão, é necessária a discussão dentro dos centros de ensino para a melhoria da educação e,
consequentemente, a permanência do aluno na sala de aula. Assim poderá ser tomadas
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medidas para a resolução deste problema que afeta a capacidade de aprendizagem do
estudando. Tratar deste tema é um beneficio a curto e longo prazo, pois irá levantar questões
que ajude os estudantes que desistiram e os que pensam assim o mesmo irá ter capacidade de
se dedicar totalmente nos seus estudos, tendo solucionado seus problemas, diminuindo assim
significa a taxa de evasão, e irá ter sucesso na sua inserção no mercado de trabalho.
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PERSPECTIVA EDUCACIONAL DA PAIDÉIA GREGA

NA

Larissa Silva Araújo1, Emmanoel de Almeida Rufino2
1

Discente do curso técnico em Controle Ambiental integrado ao ensino médio-IFPB. Bolsista de Iniciação
Científica do CNPq/IFPB (PIBIC-Em). e-mail: araujo_laliinha@hotmail.com; 2Professor de Filosofia dos
cursos técnicos integrados ao Ensino Médio – IFPB (Campus João Pessoa). Coordenador do Grupo de Pesquisa
“Paidéia e cultura no projeto civilizatório ocidental”. Doutorando em Educação – UFPB. e-mail:
emmanoel.rufino@ifpb.edu.br;

RESUMO: A educação na atualidade está cada vez mais restringida à obtenção de “conhecimento”,
visando apenas à formação de futuros trabalhadores. Este modelo de educação intelectualista foi
pensado como a primeira etapa para a construção de uma sociedade perfeita. Depois, percebemos que
esse tipo de educação, nos torna herdeiros de uma desilusão, que confundiu “conhecimento” com
“sabedoria”, nos dando o conhecimento, sem dizer o que faríamos com ele. Percebemos que esse
modelo esqueceu-se de algo importantíssimo, que é educar para a humanidade e para a ética, que são
temas muito discutidos na atualidade. Diante disto, este trabalho propõe a seguinte reflexão: como
pensar uma educação mais humana na contemporaneidade? Para esta reflexão analisaremos a obra “O
pequeno príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, pois nela podemos encontrar uma crítica ao atual
modelo educacional, a partir do ideal proposto na Paidéia, que é um modelo formativo clássico grego.
Palavras–chave: educação grega, Exupéry, formação humana

AN ANALYSIS OF THE WORK “THE LITTLE PRINCE” IN THE
EDUCATIONAL PERSPECTIVE OF GREEK “PAIDEIA”.
ABSTRACT:Today,the education it is more and more restricted to obtaining of
“knowledge”, aiming only the formation of future workers. This intellectualistic model of
education was thought like the first stage to construction of the perfect society. Then we
realized that this kind of education makes us heirs of a disillusion, which confounds
“knowledge” with “wisdom”, giving us the knowledge, without saying what would we do
with it.We realized that this model forgot than something of great important, that is to educate
to humanity and for ethic, which are topics very discussed in the actuality. In view of this,this
work proposes following reflection: how think a more humane education in the contemporary
world? For this reflection, we will analyze the book “The little prince” by Antoine de SaintExupéry, for in it we can find a critique of actual model of education, starting at the ideal
proposed in Paideia, which is a classic traininggreek model.
KEYWORDS:greekeducation,Exupéry, human formation
INTRODUÇÃO
Ao longo dos milênios, a filosofia ocidental foi gradualmente restringindo a
fonte do conhecimento à razão e à conquista da realidade pela experiência
concreta (...). Surgiu com isso o homem intelectual, aquele em que
predomina a lógica e a experiência. (VERNANT, 2002, p. 96-107)
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A educação na contemporaneidade visa cada vez mais uma capacitação técnica
modelada pelo projeto iluminista, que por sua vez, tem como guia a razão. O modelo de
educação intelectualista – típico do iluminismo kantiano (2012) – foi pensando como base
para uma sociedade perfeita, onde todos os seus indivíduos, por meio da razão, sairiam da
“escuridão” herdada da Idade Média. Deixamos então o “ultrapassado” teocentrismo medieval
e partimos para o chamado “século das luzes”.
Depois da utopia idealizada pelo projeto iluminista, caímos na desilusão de uma
modernidade incerta, pois vazia do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade tão anunciado
por nossos modernistas. A lógica de educação racionalista restringiu a formação humana à
transmissão de informações que, por sua vez, nos mostrou ser uma prática errônea. Auschwitz
por exemplo, não foi uma mera loucura momentânea de homens bárbaros ou ignorantes, mas
a ação consciente de uma civilização em alto estágio de desenvolvimento racional.
Diante do que dissemos até aqui, buscaremos responder a seguinte questão: como
pensar uma humanidade mais humana pela educação? Queremos analisar essa questão a partir
do referencial da Paidéia grega, modelo educativo que, segundo cremos, apesar de disposta
no berço histórico da cultura ocidental, porta referências muito atuais de como construir uma
sociedade civilizada através da educação. A fim de pensarmos a educação contemporânea à
luz da Paidéia, partiremos da obra O pequeno príncipe crendo ser ela uma obra que toca em
pontos críticos importantes da cultura intelectualista do iluminismo (em sua ideia de que
civilizados são os “adultos” no uso da razão) e também da cultura mercadológica que
atualmente tensiona os sujeitos à reduzir a educação à profissionalização, ao preparo para as
demandas dos mercados vigentes. Eis nossos caminhos hipotéticos de resolução da pergunta
supracitada. Nesse sentido, destacaremos muitas passagens dessa obra de Exupéry em que é
possível tecer interfaces críticas junto a Paidéia grega.
Na esteira dessa problemática e do caminho hipotético que apresentamos, o objetivo
central de nosso estudo é compreender – à luz da Paidéia grega – como a obra O pequeno
príncipe pode nos fomentar conselhos formativos úteis para viabilizarmos um mundo mais
humano. Para fins de consecução dessa meta, nossa investigação seguirá duas etapas:
primeiramente, objetivamos refleti o que seria a Paidéia grega, em seguida, faremos uma
análise da obra “O pequeno príncipe”, pensando a questão dos talentos, que está na base da
Paidéia.
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Com tudo o que foi apresentado, vemos a importância deste trabalho como uma forma
de pensar a obra “O pequeno príncipe” no contexto educacional, que poderá servi de estímulo
para maiores aprofundamentos no assunto.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a execução deste trabalho foram utilizados referências bibliográficas e artigos.
Dentre eles, os mais importantes são: “O pequeno príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry,
que é a obra analisada, e “Projeto Paidéia” de autoria de Viktor D. Salis, de onde buscamos
entender o que é a Paidéia grega. Os artigos utilizados para este estudo foram “Zygmunt
Bauman e a emergência da vida líquido-moderna” e “Caminhos oníricos da formação”
escritos por Emmanoel de Almeida Rufino; neles buscamos um melhor entendimento da
educação na contemporaneidade.
Escolhemos a obra “O pequeno príncipe”, que inicialmente foi tratada como história
infantil, porque carrega consigo uma “grande” mensagem educativa. A obra nos ajudará a
repensar o atual modelo de educação contemporânea, a partir do arquétipo educativo
apresentado pela Paidéia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Paidéia foi base da educação grega até o século V a. C. Esse modelo formativo se
baseava num modo de educar bem diferente do que estamos acostumados na
contemporaneidade: seu princípio de formação humana se baseava no cultivo da Arete
(excelência, talento), onde os potenciais de cada um devem ser transformados em obras de
arte éticas e criadoras.
Essa forma de revelação e de construção do ser não é fácil para o homem
moderno. Precisamos nos esforçar muito para compreendermos qual é o
sentido de nossa existência, e buscarmos um sentido maior para além de ter
filhos e sustentá-los (SALIS, 2012. p. 15.).

A Paidéia é baseada na transcendência, ou seja, educa através da ética, honra e
dignidade. Está educação buscava a humanidade, e não a perfeição, pois o homem é tido
como portador de vícios e virtudes, onde ser virtuoso significa “vigiar” seus vícios, não se
deixando ser governado por eles. Este modelo de educação, que para nós contemporâneos,
parece utópico, levando em consideração que a formação pelos talentos propostos, não visa
apenas à obtenção de “conhecimento”, mas uma educação para a civilidade.
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Não podemos deixar de notar o quanto é equivocada a ideia de educação de
hoje centrar-se somente em obter um diploma e trabalhar. A finalidade da
educação não é apenas o trabalho, que certamente é uma necessidade para a
sobrevivência. Educava-se para transformar o homem em obra de arte e
torná-lo criador, e principalmente para que respeitasse e preservasse a vida.
(...) Na Paidéia, os dez primeiros anos eram para a descoberta e a realização
dos talentos de cada um, do governo de seus vícios e do aprendizado em
permitir o direito de ser do outro (SALIS, 2012. p. 15).

Diante do que dissemos sobre a Paidéia, partiremos para a obra “O pequeno Príncipe”
de Exupéry, de onde faremos uma reflexão sobre os talentos, que são à base da Paidéia.
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry nasceu em Lyon no ano de 1900, foi aviador, e
escreveu sete obras, dentre elas “Le Petit Prince” de 1943, uma história inicialmente dada
como infantil, mas em que podemos notar metáforas interessantes sobre as relações humanas
contemporâneas. A obra “O pequeno príncipe” foi traduzida para quase meia centena de
idiomas, incluindo o latim. Seu autor e também protagonista escreveu o livro em plena
segunda guerra mundial, enquanto servia na força aérea francesa. Além da beleza de sua obra,
podemos notar que o autor pretende passar uma crítica na forma com que são formadas as
relações na modernidade, tal qual diz em um dos seus diálogos “O vento os leva. Eles não têm
raízes. Eles não gostam de raízes” (SAINT-EXUPÉRY, 1998, p. 62.).
“O pequeno príncipe” narra à história de um aviador (narrador-personagem), que certo
dia, enquanto sobrevoava o deserto do Saara, teve de fazer um pouso de emergência, devido a
problemas mecânicos. Passado a primeira noite, foi acordado por uma criança que lhe pedia
para que desenhasse um carneirinho. A aparição dessa criaturinha extraordinária, que ele pós
o nome de pequeno príncipe, mudaria dali por diante sua vida.

Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos. Olhei bem. E
vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava
com gravidade (SAINT-EXUPÉRY, 1998, p. 9-10).

O narrador-personagem, aos seis anos de idade teve de abandonar sua promissora
carreira de pintor, diante da fracassada tentativa de fazer com que os adultos compreendessem
o desenho de jibóias abertas e fechadas. Logo foi desencorajado a abandonar os desenhos e
estudar de preferência a geografia, história, cálculo e a gramática. Nesta narração, Exupéry
aponta uma das bases da educação contemporânea, que por sua vez, tem como princípio o
estudo para exercer algo “útil”, deixando de lado o talento do narrador-personagem, para o
exercício de uma profissão que traga benefício econômico e status.
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Mostrei minha obra-prima ás pessoas grandes e perguntei se o meu desenho
lhes fazia medo. Responderam-me: “Por que é que um chapéu faria medo?”.
(...) Tive pois de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões.
Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu
muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. É muito útil,
quando se está perdido na noite (SAINT-EXUPÉRY, 1998. p. 7-8).

Exercer aquilo que nos apaixona é um tema caro à Paidéia, e abdicar-se disto é como
estar “traindo” a si mesmo e esquecendo sua essência. Neste trecho, o autor nos faz refletir a
insensibilidade das “pessoas grandes”, que por vezes, esquecem a verdadeira importância de
viver em excelência.
Após já grande, o narrador-personagem vê-se imerso num deserto. Perdido e sem
esperanças de ajuda, vê sua vida se esvaziar aos poucos. Ele está imerso no deserto de sua
alma, que tanto foi desiludida pelo discurso “de que somente se devem buscar as coisas sérias,
que são aquelas que têm alguma função prático-produtiva” (RUFINO, 2007, p. 153). Neste
deserto, ele é surpreendido por uma bela criança, que o faz repensar este discurso.
Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca
cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca
fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: “Eu sou um
homem sério! Eu sou um homem sério!” e isso o faz inchar-se de orgulho.
Mas ele não é um homem; é um cogumelo!(SAINT-EXUPÉRY, 1998. P.
27).

Podemos notar que o Exupéry faz uma crítica direta a está busca por coisas “sérias”,
que por sua vez, é a marca da contemporaneidade.
CONCLUSÕES
Com tudo o que fora apresentado, percebemos que a educação na atualidade está
influenciada pela cultura capitalista que, por sua vez, se preocupa em formar pessoas para
exercerem funções que visem meramente o “lucro”, desvinculando assim o conhecimento
técnico do contexto educacional abordado na Paidéia, este desvinculando, como já foi dito,
nos mostrou ser uma pratica errônea. Exupéry, em sua obra, aponta que ser verdadeiro
consigo mesmo é algo importantíssimo para a formação, quando escreve que o narradorpersonagem aos seis anos teve de deixar seu talento, e ao crescer passou a ter uma vida
“desértica” de insensibilidade e humanidade.
Não existe fábrica de loucura maior do que isso, não existe coisa pior para a
saúde física e mental do que a reação que o ser humano tem em função
disso: trair a si próprio, deixando-se guiar por suas conveniências e

Artigos

Ciências Humanas

15043

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ganâncias em detrimento de sua verdadeira natureza e vocação (SALIS,
2012, p. 92).
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desde muito tempo, estabelece um sistema de valores, necessários para que se tenha uma
convivência social saudável. Estes valores formam regras que influenciam o comportamento
das pessoas, e vão se inserindo mais fortemente com o passar das gerações. Dentre esses
conjuntos de princípios que facilitam as interações, tem-se certos pensamentos a respeito de
um assunto bastante complicado, chamado “corrupção” e que requer uma análise mais
profunda. Diante disto, foi realizada uma pesquisa, com intuito de entender o que os jovens
consideram como corrupção, e analisar, se os resultados obtidos, traz à tona o consenso em
relação a valores. A realização da pesquisa ora exposta utiliza-se de uma abordagem de
natureza quanti-qualitativa, na modalidade descritiva com aplicação de questionários com
jovens a fim de se conhecer a respeito da percepção dos jovens acerca da corrupção. Pode-se
perceber que as pessoas possuem opiniões similares, onde elas têm uma percepção em que
corrupção no Brasil é como se fosse uma herança, ou seja, uma cultura do brasileiro.
Palavras–chave: corrupta, população, valores

AN ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF YOUNG PEOPLE ON
CORRUPTION IN BRAZILIAN SOCIETY
ABSTRACT: The company a long time, establishes a system of values, necessary in order to
have a healthy social life. These values form rules that influence the behavior of people, and
will be entering more strongly over the generations. Among these sets of principles that
facilitate the interactions, has some thoughts about a very complicated subject, called
"corruption" and requires further analysis. Given this, a survey was conducted, in order to
understand what young people see as corruption, and analyze the results obtained, brings up
the consensus on values. The research now exposed uses is a nature approach quantitative and
qualitative, in the descriptive mode with application of questionnaires to young people in
order to know about the awareness of young people about corruption. It can be seen that
people have similar opinions, where they have a perception that corruption in Brazil is like an
inheritance, ie a Brazilian culture.
KEYWORDS: corrupt, population, values
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INTRODUÇÃO
A sociedade desde muito tempo, estabelece um sistema de valores, necessários para
que se tenha uma convivência social saudável. Estes valores formam regras que influenciam o
comportamento das pessoas, e vão se inserindo mais fortemente com o passar das gerações.
Segundo Jonathan Turner (2000), se não existisse esse sistema que permite o ser
humano a se adequar em diferentes situações, seria difícil se comunicar e se relacionar uns
com outros, visto que, não haveria um padrão moral comum para avaliar as próprias ações,
nem tão pouco as dos demais indivíduos. Isso é notável, principalmente, ao nos depararmos
com pessoas com ideias e condutas totalmente diferentes, e que mesmo com suas
particularidades conseguem, a partir dos valores básicos, terem o mínimo de convivência em
sociedade.
Dentre esses conjuntos de princípios que facilitam as interações, tem-se certos
pensamentos a respeito de um assunto bastante complicado, chamado “corrupção” e que
requer uma análise mais profunda. Diante disto, foi realizada uma pesquisa, com intuito de
entender um pouco, sobre o que os jovens consideram como corrupção, e analisar, se os
resultados obtidos, traz à tona o consenso em relação a valores.
O tema corrupção é, e sempre foi um assunto polêmico e uma triste realidade presente
entre os indivíduos.
Definir ou conceituar a corrupção, à semelhança da grande maioria
dos fenômenos sociais, não constitui tarefa fácil. Parece-nos mais
adequado buscar a sua descrição por meio de situações analíticas, a
partir da noção de que ela está sempre relacionada à idéia de abuso de
poder, de desvio das finalidades públicas, de uso de potestades
públicas para fins privados. (ROCHA F., LUCAS, 2012, P.16)
De certa forma, os brasileiros, sempre carregaram concepções um pouco parecidas,
fazendo com que concordem sobre vários assuntos e aspectos da sociedade. No caso, as
noções sobre corrupção e sobre os valores que a regem, a todo momento fizeram e fazem
parte da estrutura cultural presentes entre os indivíduos.
O termo corrupção inclui uma enorme diversidade de atos: trapaça,
velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, concussão, falsificação,
espólio, fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo e outros. Isso
cria razoável dificuldade para se chegar a uma definição consensual.
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O fenômeno pode ser observado numa gradação quase infinita. Vai de
pequenos desvios de comportamento à total impunidade do crime
organizado, por parte das várias áreas e níveis governamentais. (BREI,
A., ZANI, 1996)
Ao ter sido proposto a pesquisa acerca do tema corrupção, a qual fundamenta-se com
alguns entrevistados, a ideia era que eles conseguissem expressar de forma geral os
verdadeiros conflitos ocasionados pela mesma, podendo identificar assim os devidos valores.
Nos argumentos dos referidos entrevistados, pode-se perceber que eles compartilham
da mesma ideia, apesar de se expressarem de forma diferente eles acabam dando o mesmo
sentido ao problema, como Turner idealiza.
 Cada cultura possui suas normas, e cabe a cada um adaptar-se a ela, apesar de não ser
uma tarefa fácil. Como a corrupção é algo que está presente em toda parte, seria
impossível não interligar esses conjuntos de valores notáveis dentro da sociedade,
viabilizando um determinado consenso.
Nesse contexto, o presente trabalho tem como função primordial compendiar, de
maneira objetiva, as principais informações conseguidas através das entrevistas realizadas
com 12 (doze) pessoas, sendo 06 (seis) do sexo feminino e 06 (seis) masculino, tendo uma
faixa etária de idades, entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos. Estabelecendo-se como
objetivos: Identificar se o que os jovens consideram como corrupção corrobora ou refuta
as considerações de Turner sobre o consenso em relação aos valores; Identificar qual a
compreensão que a maioria dos jovens possuem sobre corrupção; Analisar se os valores
deles em relação à corrupção são mais semelhantes ou mais diferentes uns dos outros.

MATERIAL E MÉTODOS
A realização da pesquisa ora exposta utiliza-se de uma abordagem de natureza quantiqualitativa, na modalidade descritiva, a fim de se conhecer a respeito da percepção dos jovens
acerca da corrupção. Onde através de questionários aplicados a doze jovens, sendo seis do
sexo masculino e seis do sexo feminino objetivou-se identificar se o que os jovens consideram
como corrupção, corrobora ou refuta as considerações de Turner sobre o consenso em relação
aos valores. Sendo feita uma análise das entrevistas a fim de que se possa identificar e
responder aos objetivos propostos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a meta de obter o alvo desejado, contamos com a colaboração de 12 (doze)
pessoas entrevistadas: Entrevista 01 (homem 28 anos de idade); entrevista 02 (Mulher 19
anos); entrevista 03 (Homem 23 anos); entrevista 04 (Mulher 25 anos); entrevista 05 (Homem
27 anos); entrevista 06 (Mulher 21 anos); entrevista 07 (homem de 21 anos); 08 (mulher de 23
anos); 09 (homem de 19 anos); entrevistas 10 (homem de 21 anos); 11 (mulher de 19 anos); e
12 (mulher de 20 anos de idades).
O índice de aproveitamento foi bem elevado, tendo como base as devidas colocações
de cada entrevistado, onde foi possível observar que de uma visão geral, os jovens
entrevistados deixaram em evidencia, que a maioria segue uma mesma linha de pensamento,
considerando corrupção todas as ações que deixa de beneficiar uma sociedade ou grupo de
pessoas para benefício próprio. De maneira mais especifica, o assunto é entendido desde os
pequenos atos cometidos por praticamente todas as pessoas, até justamente a cometida pelos
grandes políticos e empresários da alta sociedade.
Nesse sentido, pode-se perceber na pesquisa, que os valores pertinentes à corrupção
estão num mesmo grau de equidade perante os entrevistados, que conseguem descrever
conscientemente o assunto em pauta e ainda julgar-se diante do mesmo. Entretanto, apesar de
todos serem conhecedores do fato, é observado que todos já praticaram algum ato corrupto,
tendo a convicção que são atos ilegais -

muitos até crimes -, onde, uma parte dos

entrevistados ainda admitem que os praticam. Do mesmo modo que alguns, admitiram que já
cometeram esses feitos, mas atualmente não os comentem. Pode-se observar, que com essas
percepções exibidas, foi factível perceber que há semelhança entre as repostas alcançadas.
Ao decorrer das entrevistas, é visível algumas contradições de valores. Uma vez que,
uma sociedade que preza por pessoas honestas e justas, aceita passivamente esses fatos,
vendo-os de forma natural. O que pode ser observado na entrevista 07 (homem de 21 anos de
idade), ao ser indagado sobre se considerar ou não, uma pessoa corrupta: “Sim. De acordo
com a definição do conceito de corrupção, pois já pratiquei alguns atos que se enquadram
neste contexto. No entanto, foram atos que a sociedade brasileira é especialista em fazer.” É
interessante que, embora a pessoa admitindo que é corrupta, acha que isso flui naturalmente
na sociedade, mesmo que seja um contrapondo as convenções criadas justamente pelo
consenso entre esses mesmos cidadãos. E mais, verifica-se que este, não é um pensamento
exclusivo da pessoa entrevistada, é algo presente em muitos outros indivíduos - todos tem a

Artigos

Ciências Humanas

15048

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ciência de que a corrupção é considerada algo “errado” -, mas sempre a maquiam com uma
falsa justificativa, onde afirma-se que são atitudes que todo mundo faz.
Já na entrevista 10 (homem de 21 anos de idade), o mesmo tem uma opinião
formulada a respeito do tema aqui tratado: “Corrupção são atos de desvio de dinheiro,
“recursos” que são de várias pessoas para benefício de si mesmo ou atos que venham tirar
benefícios da coletividade.” Opinião esta que dar veracidade aos valores aceitos pela
população em geral sobre o tema corrupção. Só que, este mesmo homem, ao se auto avaliar
como sendo ou não uma pessoa corrupta, se contradiz nas palavras: “Não. Apesar de cometer
atos ilícitos como furar a fila não dá prioridade para idosos. Não me considero corrupto.”
Aqui surgir algo bastante intrigante, pois é de conhecimento do mesmo o consenso de valores
que existem na sociedade sobre atos corruptos, e este os pratica, mas não se considera como
tal. O que pode-se verificar, é que já existe uma crise em relação a certos valores na
atualidade.

CONCLUSÕES
O que se pode perceber no trabalho apresentado é que as pessoas possuem opiniões
similares, onde elas têm uma percepção em que corrupção no Brasil é como se fosse uma
herança, ou seja, uma cultura do brasileiro.
“[...], é querer tirar vantagem do outro ou utilizar-se de forma privilegiada de
determinada situação.”
É como se fosse qualquer ato cometido por alguém com a intensão de tirar proveito de
pessoas próximas de forma ilícita ou imoral.
“Pirataria para mim é um grande ato de corrupção, desrespeitar o direito alheio,
corromper, falsificação, dar ou aceitar troco errado, etc.”.
Nesse caso, grande parte da população acaba agindo de forma corrupta desde cedo.
Quando ela falsifica ou reproduz marcas ou produtos sem o consentimento do proprietário
isso é um ato de corrupção. Também quando um atendente nos caixas passa um troco a mais e
quem recebe não devolve, aceita. Então, são atos que acontecem que as pessoas deixam passar
despercebidos, para que de certa forma possam tirar algum proveito da situação.
“[...] Na verdade penso que todas as pessoas, ou pelo menos quase todas já foram
corruptas ao menos uma vez.”
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Na realidade isso é fato, muita gente usa ou já usou meios ilegais para conseguir
atingir alguns objetivos, independente de qual seja, mas, que muitas dessas pessoas estão
começando a olhar com outros olhos, tentando mudar seu modo de agir.
“Sim; receber seguro desemprego já trabalhando; furar uma fila.”
É o que muito acontece, pessoas fazem acordo com a empresa ou da baixa na carteira
e ficam trabalhando em outra empresa recebendo o seguro desemprego com pensamento de
que está se beneficiando com o dinheiro do governo, pensando apenas em si próprio. E
também em casos de furar a filar muitas pessoas se beneficiam é o que mais acontece por
conhecer funcionários ou pessoas próximas, dentre outros inúmeros fatos que só revelam essa
anomalia chamada “corrupção”.
Assim, diante das análises realizadas com os jovens, é possível verificar que eles estão
cientes de que vivem orientados por muitas regras que a sociedade tomou para si como
normas. Concordando, portanto, com a percepção de Turner sobre valores. Entretanto, em se
tratando da corrupção, pode-se perceber que, apesar de serem conhecedores das convenções
que a norteiam, não a seguem a rigor, evidenciando assim, uma mudança de comportamento
nesta geração. Portanto, é certo que as informações obtidas, revelam que, a população
consensualmente, é capaz de reconhecer que existem valores fundamentais, e que estes são
importantes meios para o âmbito de uma sociabilização favorável e para o entendimento das
relações sociais como um todo.
Portanto, pode-se afirmar que a corrupção não passa por despercebida e até então é
percebível que exista um determinado interesse em combater este problema que assola não
somente a sociedade brasileira, mas praticamente todas as sociedades existentes.
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RESUMO: O uso de recursos naturais e o processamento de minerais como matéria-prima
para produção de material para consumo humano produzem inúmeros tipos de resíduos, que
geram muitos impactos ao meio ambiente se não forem tratados adequadamente. Com isso,
esse trabalho tem como foco elaborar uma sequência didática para ser trabalhada no ensino de
Química com os alunos, de maneira que eles possam vivenciar esta proposta com um enfoque
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), tendo a oportunidade de observar e
analisar o trabalho que é feito em uma empresa de mineração. Para que os discentes consigam
obter uma melhor compreensão do tema proposto, será feita uma visita técnica a mineração
Tomaz Salustino, localizada na cidade de Currais Novos, RN, para assim fazer análise e
discussão sobre o assunto, visando orientar os alunos a respeito da problemática abordada. Os
resultados obtidos com a aplicação deste trabalho mostram que se contribuiu principalmente
para que pudesse ser instigado o pensamento crítico e reflexivo dos alunos a respeito do tema,
realizando um trabalho de conscientização com os discentes, fazendo com o que eles
pensassem nos impactos que o descarte inadequado dos resíduos sólidos na Indústria de
Mineração pode causar ao meio ambiente, contribuindo então para a formação cidadã desses
estudantes.
PALAVRAS–CHAVE: Pensamento crítico, recursos naturais, sociedade

A PROPOSAL FOR TEACHING THE THEME THE
WASTE SOLID MINING: DEVELOPMENT AND ANALYSIS A
DIDATIC SEQUENCE IN PERSPECTIVE STSE
ABSTRACT: The use of natural resources and mineral processing as raw material for human
consumption material production produce numerous types of waste that generate many
impacts on the environment if not properly treated. Thus, this work focuses on drawing up a
teaching sequence to be worked in teaching chemistry with students so that they can
experience this proposal with a focus Science, Technology, Society and Environment (STSE),
having the opportunity to observe and analyze the work that is done in a mining company. So
that students are able to get a better understanding of the theme, it will be a technical visit
mining Tomaz Salustino, located in the city of Currais Novos, RN, thus making analysis and
discussion on the subject in order to guide students about the problem addressed. The results
obtained from the application of this work show that contributed mainly so it could be
instigated critical and reflective thinking of students on the topic, conducting an awareness
campaign with the students, making what they think the impact that the disposal inadequate
solid waste in the Mining Industry can cause to the environment, so contributing to civic
education of these students.
KEYWORDS: Critical thinking, natural resources, society
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INTRODUÇÃO
No ensino de Química, tem-se discutido bastante a respeito de buscar maneiras
alternativas e atrativas para que os alunos se sintam interessados em construir o seu
conhecimento científico articulado com os problemas enfrentados na atualidade.
Assim, surge a necessidade de buscar métodos de ensino que supere o ensino atual
tradicional, e que possa proporcionar a assimilação de conhecimentos químicos de modo que
se tenha a “construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada,
contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante
transformação” (BRASIL, 1998, p. 241).
A temática Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA, facilita a alfabetização
científica, despertando o senso crítico e reflexivo do estudante, pois ele passa a compreender
que a evolução da ciência e da tecnologia está relacionada com atividades humanas e está
diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas e às suas decorrências ambientais
(Santos, 2002).
Desta maneira, as diversas formas que os recursos naturais são explorados, são fatores
importantes que ajudam na determinação da construção do processo de desenvolvimento
sustentável, sejam elas em qualquer de suas dimensões, tendo sempre que pensarmos o modo
como estão sendo utilizados e dispostos esses recursos. Porém, o fato é que muito se usa e se
separa benefícios, e pouco se preocupa com as situações que podem surgir e ameaçar a vida
do meio ambiente e da sociedade.
E é, diante disto, que se busca trabalhar com os alunos de modo que os façam refletir
acerca desta temática, para que, acima de tudo, tenham o pensamento crítico estimulado, e
tentem buscar melhorias para a sociedade.
Segundo PRAIA et al. (2007)
“As relações CTSA marcam o desenvolvimento científico, com destaque para
as repercussões de todo tipo de conhecimentos científicos e tecnológicos
(desde a contribuição da ciência e da técnica para o desenvolvimento da
humanidade até aos graves problemas que hipotecam o seu futuro), permitindo
a preparação para a cidadania na tomada de decisões (PRAIA et al.,2007,
p.151).

Sendo assim, fazer os alunos pensarem a respeito dos impactos que os resíduos sólidos
de mineração vêm gerando no mundo globalizado irá permitir que eles sintam a necessidade
de interferirem nos problemas sociais, estimulando a tomada de decisões, os tornando
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cidadãos ativos e autônomos, visto que os impactos que este tema vem gerando é cada vez
maior. Resíduos sólidos provenientes de minas trazem consigo inúmeras matérias orgânicas
de difícil decomposição e são muitos elementos que prejudicam o desenvolvimento
sustentável, o ecossistema, e o bem-estar do ser humano, além de conterem substâncias
químicas os quais as pessoas não devem ser expostas.
A Indústria desenvolve diversos tipos de materiais para ter acesso ao minério, como
rochas, solo e outros. Porém, sabe-se que existem outros tipos de materiais perigosos que não
podem ser descartados de maneira incorreta por serem altamente tóxicos e prejudiciais ao
meio ambiente. No entanto, a problemática é que mesmo com uma série de legislações
federais, estaduais e municipais que existem, nem todas as minerações dispõem de descarte
apropriado e responsável para os resíduos sólidos gerados nessas indústrias. Os danos que
podem ser causados pelo descarte indevidos destes resíduos oferecem imensos riscos aos
habitantes da região e ao meio ambiente.
Os resíduos sólidos industriais contêm uma variedade de materiais e substâncias que
apresentam periculosidade. Embora represente uma menor parcela dentre os resíduos gerados,
esses resíduos constituem, também, um fator de grande importância (MACHADO et al. 2016,
p.2). Os estragos causados pela disposição errada de rejeitos minerais são vários, onde nem
todas as empresas se preocupam em dar o tratamento adequado a esses tipos de resíduos.
Diante disto, este tema foi escolhido devido à grande relevância de se fazer um trabalho de
conscientização com as pessoas, partindo inicialmente dos alunos, para que com isto, tenham
uma maior preocupação com a preservação do meio ambiente.
Neste sentido, Leach et al (2005) consideram que propostas de sequências curtas de
ensino de ciências surgem como uma tentativa de aproximar o contexto da pesquisa da prática
de sala de aula, assim, aproximando teoria e prática faz-se com que o estudante tenha uma
melhor percepção do que está sendo estudado em sala de aula.
Portanto, a proposta deste trabalho é fazer um diagnóstico juntamente com os alunos, da
maneira que são gerados os resíduos sólidos em indústrias de mineração na extração de
minérios, assim como também, fazer a análise de como é realizado o seu descarte, tomando
conhecimento de qual o destino final destes resíduos, para assim comprovar se não está
causando danos ao meio ambiente, colocando em prática a sequência didática elaborada para
a aplicação deste trabalho com os alunos.
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MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia deste trabalho consistiu em etapas, que foram divididas entre:
Levantamento dos referenciais teóricos (estado da arte); Discussão Teórica Metodológica;
Elaboração da Sequência Didática; Aplicação da Sequência; Elaboração e aplicação dos
questionários posterior ao desenvolvimento das atividades com os alunos; E análise dos
resultados obtidos através dos questionários aplicados. De início, foi feito um levantamento
bibliográfico acerca da temática a ser trabalhada e suas áreas de conhecimento, para que assim
fosse escolhido o campo de estudos.
A área de pesquisa escolhida para coleta de informações para este trabalho foi a
Mineração Tomaz Salustino, localizada na cidade Currais Novos, no interior do Rio Grande
do Norte. Em seguida, foi feita uma visita técnica a empresa para levantamento de dados,
onde foi realizada uma pequena entrevista com o técnico do laboratório de análises químicas
da Mineração, logo após, observado o desenvolvimento dos trabalhos no local, constatando
como os minérios são extraídos, os processos os quais eles passam, e o descarte. Com isso,
pôde ser feito um diagnóstico dos impactos provocados pela extração dos minérios, para
assim poder analisar o que é feito com os resíduos que a empresa gera.
Em consequência do que foi observado na Mineração Tomaz Salustino, foi elaborada
e aplicada uma sequência didática para que o tema pudesse ser trabalhado com os alunos,
tendo como objetivo mostrar e conscientizar os estudantes acerca das atitudes que devem ou
não serem tomadas a respeito do descarte de resíduos sólidos, sendo este, especificamente, os
provenientes do trabalho em mineração, trabalhando assim a consciência ambiental.
Esta sequência didática foi então dividida em três etapas, para ser trabalhada a
temática com os alunos do 1º período do curso de Licenciatura em Química, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Currais Novos,
onde de início foi abordado o assunto com os discentes em sala de aula, para levantar a
discussão desse projeto e para que tomassem conhecimento sobre a importância de trabalhar
esse tema, além de expor o que iria ser feito nos próximos momentos.
No segundo momento, pôde ser realizada uma visita técnica a Mineração Tomaz
Salustino, dessa vez juntamente com os alunos, como aula de campo, para que eles pudessem
ver na prática o que eles viram anteriormente na teoria em sala de aula, podendo assim
observar de perto os processos e os minérios da empresa, tentando identificar e associá-los
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aos conteúdos químicos presente (no caso dos processos, a separação de misturas), e
principalmente como a indústria faz o descarte dos resíduos gerados.
Foi então, visto que a mineração Tomaz Salustino atualmente trabalha com vários
tipos de minérios, onde ocorre a maior concentração e os mais importantes jazimentos de
scheelita, que é um tungstato de cálcio CaWO4, o seu potencial econômico está representado
não só pela scheelita, como também, pela volumosa jazida de calcário a que o minério está
associado. Este calcário poderá ser utilizado em várias indústrias: cimento, cal, indústria de
tintas, adubos, corretivo do solo, cerâmica branca, indústria do açúcar, fabricação de vidros e
muitas outras.
Sabendo que a scheelita é uma das principais fontes de tungstênio, a aquisição desse
metal envolve as etapas de extração, beneficiamento e metalúrgica extrativa, em que se exige
um alto grau de investimentos em máquinas e pesquisas para que assim se evite a degradação
do meio ambiente. São vários os processos os quais os minerais passam para poder chegar até
o consumo humano. Ainda tomando como base a scheelita, o minério após ser extraído do
subsolo, vai para a usina, onde passa por britadores, é britado mais de uma vez, moído, e
separado, para depois ser retirada a matéria-prima concentrado de scheelita e por fim os seus
rejeitos, que nesse caso são dois tipos: os rejeitos grossos e os rejeitos finos.
Diante disso, pode então ser levantado o modo o qual a empresa responsável faz o
descarte desses rejeitos, presume-se que seja de maneira eficácia e que não cause impactos
natureza e a população da região. Contudo, a empresa não faz descarte algum, os rejeitos que
são gerados nesta empresa são simplesmente acumulados em um lugar qualquer escolhido,
onde são empilhados, formando dunas de rejeitos minerais.
Por fim, no terceiro momento foi feita a aplicação de um questionário com perguntas
abertas, para que os alunos pudessem demonstrar suas dúvidas e expor o que conseguiram
compreender com este trabalho, assim como também citar os benefícios da realização de aulas
de campo. O objetivo da aplicação do questionário é colher informações e fazer a análise dos
dados qualitativamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Malhotra (2006) conceitua pesquisa qualitativa como uma “metodologia de pesquisa
não estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e
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compreensão do contexto do problema”. Seguindo esse conceito, os resultados obtidos através
das respostas dadas pelos alunos puderam ser analisados, de modo que foram classificadas de
acordo com a compreensão do aluno.
Segundo OLABUENAGA e ISPIZÚA (1989), a análise de conteúdo é uma técnica
para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que analisados adequadamente
nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo
inacessível.
A análise dos dados deu-se à partir da exploração dos resultados obtidos nos
questionários aplicados aos alunos da turma escolhida como público alvo. Esta análise se trata
de uma pesquisa exploratória, objetivando definir o cenário, podendo ter uma visão mais
ampla do que os estudantes pensam, buscando se aprofundar no que foi respondido e não em
questões estatísticas. Nisto, apenas um quantitativo de oito alunos se dispusera a responder o
questionário para que pudessem ser avaliados.
Uma das questões, consistiu em saber se o aluno considera importante o trabalho que é
realizado na empresa de mineração, nisto, a maior parte dos alunos responderam que sim,
tendo em vista que gera emprego e renda para a cidade, além de abordarem também a
importância devido a necessidade da realização de processos que só são realizados nesta
empresa.

Gráfico 01: Questão 01

Fonte: Autoral
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Dando sequência a análise das respostas do questionário, outra questão foi feita de
maneira clara e objetiva, questionando se os estudantes consideravam correta a maneira que é
realizada o descarte dos resíduos sólidos na indústria. Este questionamento fez com que os
alunos tivessem a mesma resposta, pois todos consideraram a maneira de realização do
descarte inadequada, frisando a formação de dunas constituídas pelos rejeitos (finos e
grossos), assim relacionando a danos que podem ser consequentes desse descarte.
No ensino de ciências, Paixão et al (2010), referem que
“No mundo que se encontra cada vez mais dependente do
conhecimento científico e tecnológico produzindo intensas alterações sociais,
políticas, econômicas e culturais, tornasse premente que o ensino das ciências
se norteie pela perspectiva CTS (ou CTSA, relevando o ambiente)
contribuindo para a formação de cidadãos mais comprometidos e com a
possibilidade de serem responsabilizados pelas ocorrências e alterações, tanto
nos equilíbrios como nos desequilíbrios, que a sua actuação individual e
colectiva suscite no ambiente.” (p. 231)

Neste contexto, para que pudesse ser visto se realmente os discentes tiveram uma boa
compreensão acerca do tema debatido, foi pedido que eles indicassem algo a ser feito com
resíduos que são gerados pela empresa, tendo em vista, como dito anteriormente, que todos
consideraram a maneira de descarte incorreta.
Nisto, alguns alunos indicaram que fosse feito por parte da Mineração, um tratamento
adequado para os resíduos que ficam acumulados formando dunas, no entanto, uma maior
parte dos alunos refletiu a respeito de como a empresa poderia fazer esse tratamento,
indicando assim, que fosse feito maiores estudos por parte dos administradores e
trabalhadores da empresa, de como o trabalho com os minérios devem ser desenvolvidos de
maneira correta, e consequentemente, como seria a melhor maneira de se descartar esses
resíduos e reaproveitá-los.
Com isso, ao analisar-se as informações, pode ser visto que os alunos conseguiram ter
uma aprendizagem significativa acerca da temática discutida, onde os discentes expuseram os
seus pensamentos relativos ao que foi observado na visita realizada ao campo de estudos, a
Mineração Tomaz Salustino, podendo perceber os processos de trabalho desenvolvido pela
empresa, impulsionando assim que eles fizessem uma reflexão a respeitos dos danos que
podem ser causados pela falta de estrutura e comprometimento por parte da empresa em
relação a meio ambiente.
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CONCLUSÕES
A proposta deste trabalho foi de grande importância, pois os estudantes tiveram a
oportunidade de observar como o trabalho de beneficiamento de minérios e o descarte é
realizado na prática, aliando assim à teoria, e despertando um maior interesse e participação
dos alunos nas atividades realizadas.
A aplicação da sequência didática elaborada contribuiu principalmente para que
pudesse ser instigado o pensamento crítico e reflexivo dos alunos a respeito do tema,
realizando um trabalho de conscientização com os discentes, fazendo com o que eles
pensassem nos impactos que o descarte inadequado dos resíduos sólidos na Indústria de
Mineração pode causar ao meio ambiente, contribuindo então para a formação cidadã desses
estudantes.
Contudo, sugere-se que possa ser feito, em continuidade a este trabalho, a aplicação
desta sequência didática em outras turmas, de ensino superior ou ensino médio para que
possam ser analisados os resultados obtidos em alunos com outros olhares, para dar ênfase a
futuros trabalhos se respaldando nessas análises.
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RESUMO: O ensino de biologia no ensino médio integrado pode ter uma abordagem
abrangente que compreenda o currículo do ensino médio, porém observado a especificidade
do ensino técnico, uma vez que novos conhecimentos são envolvidos, o projeto desenvolvido
teve objetivo de dialogar ensino de vegetais na disciplina de biologia, com uso de recursos
diferenciados buscando atender as turmas de nível técnico em Edificações e Informática. As
aulas foram divididas em dois momentos: aplicação teórica para conhecimento e apreensão de
termos biológicos e aula prática de anatomia vegetal e análise micrográfica a partir de
software específico para análise e descrição anatômica de plantas selecionadas para a
visualização. Foram realizadas preparação de cortes histológicos de folhas de plantas
medicinais e fotomicrografia para análise anatômica e produção de portfólio como avaliação
final da disciplina. Recursos utilizados na realização das aulas práticas lâminas e lamínulas,
gilete, microscópio óptico, câmera adaptada ao microscópio, computador com software de
vídeo. O resultado obtido com a aplicação das aulas foi obtido a partir da discussão em sala de
aula sobre as especificidades observadas. Considerando a necessidade de recursos
diferenciados nas aulas de biologia voltadas para o ensino médio técnico profissionalizante.
Palavras–chave: Educação Profissional, Botânica, Integração

TECHNOLOGICAL RESOURCE USE AS ALLOWANCE IN
VEGETABLE ANATOMY OF EDUCATION FOR SECONDARY
EDUCATION TECHNICAL INTEGRATED
ABSTRACT: Biology teaching in the integrated high school can have a comprehensive
approach that includes the high school curriculum, but noted the specificity of technical
education, as new knowledge is involved; the developed project was aimed at dialogue
vegetables education in the discipline biology, using different resources trying to meet the
technical level classes in Buildings and Information Technology. The classes were divided
into two parts: theoretical knowledge and application for seizure of biological terms and
practical class of plant anatomy and micrographic analysis from specific software for analysis
and anatomical description of plants selected for viewing. Preparation of histological sections
was made of leaves of medicinal plants and photomicrography for anatomical analysis and
production portfolio as the final evaluation of the course. Resources used in carrying out
practical classes slides and cover slips, razor, optical microscope, camera adapted to the
microscope, computer with video software. The results obtained with the implementation of
the classes were obtained from the discussion in the classroom about the specifics observed.
Considering the need of different resources in biology classes geared for the average
professional technical education.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas assim como os
institutos federais do país, constitui uma rede de ensino técnico e tecnológico, que abrange o
nível médio de ensino, graduação e pós-graduação, dessa forma possui estrutura física
privilegiada para suprir as demandas do ensino em suas dependências.
A educação profissional sofreu mudanças ao longo do tempo, com a proposta de suprir
demandas sociais, ou seja, alcançar classes menos favorecidas para geração de emprego e
renda e juntamente com isto produção de mão de obra especializada (PDE, 2010). Desde sua
reformulação, a educação profissional visa a formação humana integrada de forma que o
indivíduo seja capaz de executar sua atividade profissional e também pensar, dialogar,
desenvolver um pensamento crítico com relação a sua vivência em sociedade (PACHECO,
2012).
Oliveira (2015) afirma que “Biologia é muito mais do que decorar nomes, conceitos,
definições e esquemas, significa, especialmente, reconhecer os processos que ocorrem na
natureza, interpretando- os e relacionando-os ao seu dia a dia”, com isto sugere a utilização de
ferramentas computacionais para determinados temas de difícil compreensão. Para Silva
(2008, p.16) “[...] uma das dificuldades para o estudo dos vegetais seria a forma como a
botânica vem sendo ensinada: muito teórica, desestimulante, fundamentada na reprodução,
repetição e fragmentação e distante da realidade dos alunos e dos problemas ambientais atuais
[...]”, dessa forma foi possível pensar em apresentar a disciplina com algum diferencial para
uma classe que não atribui valor a estes conhecimentos como deveria.
A partir destes pressupostos, o objetivo da pesquisa foi aplicar e desenvolver uma aula
de Botânica direcionada para alunos de EPTNM levando em consideração a profissão que
estes alunos estarão exercendo futuramente, salientando o olhar que os mesmos como pessoas
no mercado de trabalho, tenham um olhar sensível as questões sociais e ambientais,
potencializando as questões de conservação da floresta Amazônica localizada na região.
A instituição possui estrutura de laboratórios especializados para a pesquisa e
desenvolvimentos para a região do Amazonas, dessa maneira, as aulas foram realizados nos
laboratórios de Biologia e Microscopia, para aplicação das aulas e atividades práticas
avaliativas.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada a partir de projeto desenvolvido durante o período de estágio
supervisionado das discentes no IFAM. Foi feito o acompanhamento das aulas antes da
aplicação da pesquisa, para observação e compreensão do ambiente de sala de aula e alunos
em questão.
A preparação das aulas foi baseada a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa
(AUSUBEL, 2003), com o momento de abordagem inicial, para compreender o que os alunos
conheciam até o momento sobre o assunto, apresentação do conteúdo e atividades para
consolidação do conhecimento apreendido. Para a avaliação final, os alunos desenvolveram
portfólios e apresentaram foto micrografias realizadas durante as aulas.
Para a realização da aula utilizou-se duas plantas medicinais, o boldo (Peumus boldus) e
capim santo (Cymbopogon citratus). Os cortes histológicos das plantas foram feitos a partir da
região mediana da nervura central, seccionada e submetida à ação de reagente para evidenciar
estruturas como tricomas, epiderme, vasos condutores de seiva bruta e elaborada, além de
discorrer sobre a importância e a utilização destas para remédio caseiro, sua importância
como matéria prima para vários segmentos industriais, principalmente indústria farmacêutica e
perfumaria. Inicialmente, foram aplicadas aulas expositivas sobre o conteúdo introdutório de

botânica, em seguida abordagem sobre plantas medicinais Amazônicas com atividade prática,
os alunos prepararam cortes histológicos para visualização de estruturas anatômicas em
microscopia. Como finalização do projeto foi realizada a atividade prática com auxílio de
microscópio óptico com câmera acoplada, computador para visualização das imagens e
software específico (ZEIS©), após a aula os alunos montaram pranchas, para a identificação
das estruturas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ensino de Botânica para alunos de forma geral é recebido com dificuldades, devido o
pouco conhecimento da sociedade com relação a importância desses estudos. Apresentar os
assuntos na disciplina de Biologia para alunos de área técnica como Mecânica, Informática e
Edificações tornou-se desafiador. Para Krasilchik (2004, p.11). “a biologia pode ser uma das

disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos estudantes, ou uma das disciplinas
mais insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for
feito” permitindo assim o aprendizado. A utilização dos aparatos tecnológicos no contexto
educacional induz à atualização e estimula a aprendizagem e o conhecimento de forma
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diferenciada e significativa (SUDÉRIO et al., 2014), que para o ensino de biologia ainda é
fundamental.
A

B

Figura 1. Preparo de cortes histológicos para preparação de lâminas e observação de
estruturas, A. Visualização das lâminas preparadas em microscópio e reproduzida pelo
software (ZAES©), B.
As fotomicrografias foram realizadas em lâminas em que os cortes estavam corados
com azul de toluidina e outras em que os cortes estavam sem corantes, para visualizar a
diferença entre os dois tipos e identificar as estruturas.
Na aplicação das aulas foi possível observar a mudança de postura dos alunos, com
relação ao estudo de botânica, uma vez que os estudantes não conheciam as espécies
estudadas e nem mesmo suas funcionalidades tanto no uso de tratamentos caseiros quanto
cosméticos.
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Figura 2. Prancha organizada por alunos do curso técnico em Informática. Estruturas da
nervura central Peumus boldus, corado com azul de toluidina, A e B. Estruturas da
nervura central de Cymbopogon citratus coradas com azul de toluidina, C e D.
Estruturas de nervura central das espécies estudadas sem corante, E, F, G e H.
A utilização do microscópio óptico adaptado favoreceu a observação dos alunos, foi
primordial para a qualidade da visualização das estruturas anatômicas das plantas, sendo
importante relacionar a organização vegetal com suas funcionalidades e propriedades
medicinais. Durante as aulas houve o diálogo quanto a postura profissional dos alunos depois
de formados, diante da natureza e a importância de conservação e conhecimento da fauna e
flora Amazônicas, devido ao contexto inserido na região em que estudam. Portanto, ao final
do projeto foi salientada a necessidade de novas pesquisas na abrangência Amazônica e a
sensibilidade quanto a essas questões, dos futuros técnicos atuantes no Estado.

CONCLUSÕES
O trabalho desenvolvido com alunos do Ensino Médio Integrado foi primordial para o
despertar de um novo olhar quanto a aplicação de aulas de Biologia para essa modalidade de
Artigos

Ciências Humanas

15065

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

ensino, uma vez que possui uma grade curricular baseada no nível médio, entretanto com a
adição de disciplinas voltadas para o curso técnico concomitante. Espera-se com este trabalho
despertar novas pesquisas e sugestionar uma abordagem diferenciada para estes alunos,
visando suas necessidades técnicas, porém, com a interpelação com um todo, ou seja, o
vivenciado pelo alunado no decorrer de sua vida.
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RESUMO: Como produto das desigualdades resultantes do modo de produção capitalista, a
cidade de Batalha no estado de Alagoas, mesmo longe do tamanho e intensidade de fluxos de
uma metrópole, apresenta problemas urbanos que instigam a investigação científica.
Fragmentada em bairros, o espaço urbano apresenta-se articulado, simultaneamente desigual e
combinado, acirrando o processo de segregação não apenas espacial, mas socioespacial.
Nesse cenário encontra-se o Sub-bairro São Jorge, que faz parte do bairro São Francisco,
popularmente chamado de Alto do Urubu, por está assentado num morro do sítio ondulado da
cidade de Batalha. Esse artigo se propôs a estudar o processo de segregação socioespacial,
bem como, a identificação dos agentes produtores dessa fatia do espaço urbano, por meio de
aplicação de questionários e entrevistas aplicados de maneira amostral na área de estudo.
Palavras-chave: segregação, desigualdades, espaço urbano, processos urbanos
“VALEI-ME SÃO JORGE”: POVERTY AND AGENTS IN SUB-DISTRICT SAINT
GEORGE, HIGH URUBU, BATTLE-AL.
ABSTRACT: As a product of the resulting inequalities of the capitalist mode of production,
the city of Battle in the state of Alagoas, even away from the size and intensity of flows of a
metropolis, presents urban problems instigating scientific research. Fragmented in
neighborhoods, urban space presents articulated simultaneously combined and uneven,
exacerbating the process of segregation not only space but sociospatial. This scenario is the
Sub district São Jorge, which is part of the San Francisco neighborhood, popularly called Alto
do Urubu, by sits on a hill corrugated site of the city of Battle. This article was proposed to
study the socio-spatial segregation process, as well as the identification of the producing
agents that slice of urban space, through questionnaires and interviews applied to sample way
in the study area.
Keywords: Segregation, Inequality, Urban space, Urban processes
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INTRODUÇÃO
A cidade de Batalha, localizada no sertão alagoano, apresenta uma complexidade
urbana relevante, ao concentrar diferentes bairros numa mesma área contínua refletindo as
contradições descritas em Corrêa (2002) tais como a fragmentação e articulação, o desigual e
o combinado que marca o urbano envolto do modo de produção capitalista. Essa pesquisa foi
executada no sub-bairro São Jorge, mais conhecido como Alto do Urubu, localizado dentro do
bairro São Francisco, contendo cerca de 3,7% da população total da cidade, o que corresponde
a cerca de 658 habitantes de acordo com os agentes de saúde do Posto de Saúde Familiar –
PSF/ Santo Antônio. O bairro faz parte da zona periférica da cidade e é socialmente visto
como um ambiente violento e precário, sendo palco de grande fluxo de marginalização.
Nesse artigo objetivou-se compreender como se deu a formação desse sub-bairro,
utilizando como base o debate teórico metodológico de Corrêa (2002), bem como, traçar
características que expliquem as formas e processos atuais por meio de gráficos e imagens
coletadas em campo e associadas a observação participante.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para descrever os procedimentos dessa pesquisa pode-se levar em consideração três
etapas distintas: uma teórica com delimitação da área de estudo, uma operacional e de
aplicação e a terceira a analítica crítica.
Na primeira etapa, realizou-se uma triagem teórica a fim de compreender o fenômeno
do espaço urbano por meio do diálogo com pesquisadores reconhecidos por suas
contribuições nas interfaces que a cidade propõe com as ciências humanas. Elencou-se a
teoria dos agentes produtores do espaço urbano de Corrêa (2002) como base e junto a esta
agregou-se contribuições tanto de Carlos (2007), que estudou a complexidade do espaço
urbano em São Paulo, quanto Santos (2001) que se debruçou de maneira mais ampla
entender a hierarquia urbana na escala nacional. Em seguida, foi escolhido dentro da cidade
de Batalha, uma área de recorte para aplicação das técnicas de pesquisa de campo para coleta
de dados primários. Nesse sentido, o sub-bairro São Jorge, pela quantidade de habitantes e
sua variedade de casos foi escolhida para testar a aplicação desse arcabouço de teorias.
Na segunda etapa, em sala, mediados pela orientação, elaborou-se um questionário
com 14 perguntas para situar socioeconomicamente um perfil dos moradores desse subArtigos
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bairro. Também foi produzido 6 perguntas semiestruturadas que foram aplicadas aos
moradores mais antigos e aos antigos proprietários da terra rural que se tornou sub-bairro.
Por isso, entendeu-se essa etapa como operacional, em virtude da estruturação das técnicas
de pesquisa e sua posterior aplicação de 40 questionários aleatoriamente espalhados na área
do recorte para abarcar a variedade de respostas e se configurar como um resultado amostral
e também a escolha de 3 moradores antigos e os possíveis proprietários fundiários e/ou
herdeiros.
Por fim, com os dados nas mãos e mediados por uma corrente teórica crítica da
Geografia, realizou-se as triagens dos dados, bem como produziu-se gráficos, imagens e
análises possíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Corrêa (2002), a cidade é um espaço urbano fragmentado em áreas que
correspondem aos bairros, sendo dialeticamente, em alguns casos, (re) fragmentado em subbairros, que são uma divisão menor de um bairro, ora independente de seu bairro matriz e ora
considerado parte do bairro acirrando sua complexidade.
Nessa mesma linha de pesquisa, Carlos (2007) apresenta a cidade como contraditória
devido as desigualdades socioeconômicas que se manifestam ao mesmo tempo e nos mesmos
locais com níveis de intensidade diferenciada. Essa contradição é revelada na produção de
bairros de classes sociais diferentes, visto que atendem a superestrutura do modo de produção
capitalista, ver Corrêa (2002).
Como não é obra da natureza e sim da sociedade, a cidade é produzida pela intervenção
de pessoas ou grupo de pessoas, chamados de agentes, ou seja, os que produzem, modelam,
modificam, re-modificam o espaço urbano. E estão presentes em cada parte do espaço,
pequeno, médio ou grande, e são os responsáveis diretos pela organização e reorganização da
cidade.
Conforme Corrêa (2002) os agentes produtores são divididos em: proprietários dos
meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado, como ente
politicamente organizado, os grupos sociais excluídos.
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Ausentes da área de estudo, os proprietários dos meios de produção são as grandes
indústrias e empresas comerciais consumidores de espaço, necessitando de terrenos amplos e
baratos que satisfaçam requisitos locacionais pertinentes para sua instalação.
Como todos os bairros, loteamentos e sub-bairros a participação dos proprietários
fundiários é inevitável, pois estes, segundo Corrêa (2002), são os donos das terras que se
transformarão em uma propriedade urbana. A negociação destes almeja maior remuneração
possível, visando implantar empreendimentos de uso comercial ou residencial de status.
Esse grupo de agente não atua sozinho, pois quando comercializa a terra rural contribui
para transformação desta para terra urbana. Nessa nova configuração, a venda da terra passa
por uma outra lógica, mais seletiva e predatória, pois de acordo com Corrêa (2002) a
especulação imobiliária se dá em função da presença dos promotores imobiliários, que são um
conjunto de agentes que realizam, parcialmente ou totalmente as seguintes operações;
financiamento; estudo técnico; construção ou produção física do imóvel; comercialização ou a
transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro. Como se trata de um sub-bairro
periférico, a especulação imobiliária classifica essa zona da cidade como área de baixa
amenidade espacial não despertando interesse de vetor de status para urbanização.
Um dos agentes mais presente e contraditório na área de estudo é o Estado, representado
desde sua materialização macro, instância Federal, até sua perspectiva local pela atuação do
ente municipal, passando pela esfera estadual. Para Corrêa (2002) ele atua na organização
espacial de uma cidade trabalhando no tempo e no espaço e regulariza o uso do solo, o
controle de limitação dos preços das terras e etc.
O grupo de agentes mais presente representa em teoria os grupos sociais excluídos que
são aqueles que não possuem renda para pagar o aluguel de uma habitação digna e/ou muito
menos comprar um imóvel. Na área de estudo nota-se que a estratégia da invasão do terreno e
sua permanência irregular foram os mecanismos utilizados por esse grupo segregado da
parcela mais valorizada e especulada da cidade e desprovida de serviços básicos prestados
pelo Estado. Essa população vive de maneira segregada, isto é, execrada de condições sociais,
culturais, políticas e econômicas da vida capitalista da cidade.

Artigos

Ciências Humanas

15071

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Remontando a história do bairro
O sub-bairro São Jorge foi criado a partir de uma terra desvalorizada por estar
localizado em um morro. Para a especulação imobiliária, terras desniveladas são pouco
valorizadas e por muito tempo essa área não era atrativa para adensamento urbano.
O principal proprietário fundiário foi o senhor Francisco Alexandre que era dono da
maior parte do morro, ele foi o primeiro o começar a lotear as terras para venda a um preço de
Cr$ 200,00 (cruzeiros) a tarefa aproximadamente no início da década de 80. Isso atraiu vários
compradores que não tinham condições de pagar por uma casa ou terreno em áreas planas no
centro da cidade, ou em áreas de maior especulação imobiliária. O preço do terreno atraiu
também a pessoas de vários lugares dos estados de Alagoas e Sergipe, sobretudo da área
sertaneja.
O Sub-bairro São Jorge começou com cerca de 5 casas e se expandiu de modo a ficar
com aproximadamente 80 casas, entre as décadas de 80 do século XX à 2016 do século XXI.
Provavelmente, o nome Alto do urubu estava associado a topografia do terreno do bairro e a
antiga presença de um lixão que atraía vários abutres. Para fugir desse estigma social, o
Estado, a pedido de alguns moradores alterou o topônimo do sub-bairro para homenagear São
Jorge. Essa alteração está ligada a forte influência da religião Católica Apostólica Romana em
todo município.
Localizada na zona sul da cidade de Batalha, na parte topográfica mais elevada do
bairro São Francisco, um aglomerado específico se amontoa em condições precárias e
subnormais configurando um perfil demográfico de riscos ambientais. Composta por cerca de
658 habitantes, o Alto do Urubu, recebeu esse nome em virtude da presença do antigo lixão
que recebia os resíduos sólidos de toda cidade. A presença de abutres no alto do visível morro
e a presença no terço médio do terreno do cemitério da cidade rotulavam a área como de baixa
amenidade espacial, ou seja, apresentava características desfavoráveis desde seu sítio
acidentado à presença de equipamentos urbanos que desvalorizam a especulação da terra,
como a proximidade com o cemitério e o lixão.
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Figura 01: Localização da área de estudo – Google Earth 2016-IFAL/2016

Perfil socioeconômico dos moradores
A análise das desigualdades sociais, nesse artigo, foi fundamentada com a aplicação de
40 questionários aplicados em 40 residências aplicadas aleatoriamente na área do bairro. Esse
número amostral foi tomado como base para ponderar uma realidade complexa com base em
dados estatísticos.
De acordo com o gráfico 01, vinte e seis entrevistados declararam ter menos de um
salário mínimo como renda mensal para manutenção da casa e alimentação. De contra ponto
três moradores recebem acima de R$ 1.000, 00. Onze entrevistados ocultaram os dados,
apresentando desconfiança mesmo com os esclarecimentos do caráter da pesquisa. Atrelado a
isso, percebeu-se no gráfico 02 que o nível de escolaridade dos moradores é preocupante,
visto que, a interrupção do ensino fundamental e a considerável participação de analfabetos,
desenham um perfil de uma população que se ocupa com o trabalho não especializado e mal
remunerado, tendo que se abdicar da formação escolar para sobreviver.
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Gráfico 01 e 02: Padrão de renda familiar e nível de escolaridade-IFAL/2016

Aliados a esses dados, as pessoas que habitam “o Alto do Urubu” sobrevivem com uma
escassez financeira agravante, já que mais de 60% dos moradores participam de programas
sociais como o Bolsa Família para manter entre 4 a 5 pessoas numa mesma habitação, muitas
vezes precária ao nível do improviso, com restos de materiais encontrados nos lixões da
cidade, como, por exemplo, restos de construções civis ou o próprio barro do solo com as
tradicionais casas de taipa. A migração de chegada dessa população, segundo o gráfico 04
remonta 9 ou mais anos representado por cerca de 75% dos entrevistados. Os demais se
concentram recentemente, visto que existe terreno disponível para expansão, porém, como já
citado, sem valor especulativo em virtude de seu sítio ondulado.

Gráficos 03 e 04: Participação em programas sociais e tempo que moram no
bairro-IFAL/2016

Atualmente nota-se que o processo de segregação espacial se intensificou na área do
sub-bairro. A ausência da ação do Estado, no gerenciamento de área e alocação de
infraestrutura, tonificam as diferenças espaciais. Como pode-se notar na Figura 02, as ruas
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não possuem pavimentação regular e nem saneamento básico. Nas ruas é visível o
aparecimento de esgoto a céu aberto que pode gerar doenças veiculadas pela água
contaminada ou animais corriqueiros nesse ambiente.

Figura 02: Padrão residencial da pobreza no sub-bairro São Jorge-IFAL/2016

Para além das questões sobre a forma do bairro existem desafios a serem vencidos pelos
moradores do São Jorge. Um dos principais, diz respeito ao rótulo de espaço de
marginalização e violência em virtude da presença do tráfico de drogas e esquemas
criminosos que atraem a população jovem, sobretudo a masculina. Esse cenário, com aspectos
concretos e simbólicos fazem do sub-bairro uma área muito específica dentro do bairro São
Francisco e em Batalha.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a utilização da teoria de Corrêa (2002) foi eficiente para a compreensão
da produção do Sub-bairro São Jorge e a articulação dos seus agentes produtores na geração
de áreas opacas, como discute Santos (2001), ampliando a segregação que do plano social
conseguiu se materializar atingindo o plano espacial, se configurando em uma segregação
residencial. No que se refere a transformação do espaço rural para o urbano, entendeu-se que
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é um resultado da venda de terras pelos proprietários fundiários direcionado a uma população
carente que ao logo dos anos passou pelo processo de periferização visualizado na forma
desorganizada e na ausência de intervenção do Estado, por ser uma área sem amenidades e
por todos seus moradores fazerem parte de um grupo social excluído ,ou seja, pessoas de
perfil socioeconômico baixo.
Para além disso, outro ganho desse estudo foi contribuir com a análise do espaço urbano
na escala da realidade pequena, desmistificando as aparências geradas pelos livros didáticos
que priorizam a escala das cidades grandes. Paralelo a isso, analisou e escreveu-se sobre uma
realidade que ainda não havia contribuições acadêmicas e nem técnicas em publicações na
comunidade estudantil. Apesar dos dados analisados a realidade não foi inteiramente
capturada, requerendo mais análise sobre a estrutura, o cotidiano apontando dilemas e
possibilidades.
Indica-se para intervenção imediata as seguintes medidas:
Articulação dos moradores em forma de associação para melhorar a autoestima e
recuperar vidas que passam pelo processo de criminalização;
Projetos sociais para geração de emprego e renda;
Intervenções urbanas e planejamento da expansão da área para garantir a qualidade de
vida de seus moradores.
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VIGIAR E PUNIR, O PODER DAS PRISÕES NA SOCIEDADE NA
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RESUMO: As reflexões de Michel Foucault acerca do poder como ele são constituídas no
corpo social foi objeto de nossa pesquisa cujo objetivo buscou investigar como os
mecanismos de controle enquadram os indivíduos às regras sociais a partir da análise da obra
Vigiar e Punir, compreensão que leva à compreensão do papel das instituições carcerárias na
sociedade disciplinadora. A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica em
livros, artigos, resenhas que auxiliaram na compreensão do fenômeno estudado. É importante
ressaltar que a referida obra é um marco no pensamento contemporâneo sobre ciências
voltadas a Educação, Filosofia, Política e Direito. Os Resultados interpretam as ideias
construídas acerca do poder, levando em consideração a função das instituições no processo
social. Buscou-se compreender a funcionalidade do poder em “adestrar” homem. Na
concepção do referido filósofo isso não passa de uma estratégia para esconder a realidade da
sociedade disciplinadora e institucionalizada. Por fim, destacamos que boa parte dos
indivíduos não compreende as representações do poder e ignora a tirania do Estado.
Palavras–chave: poder, vigilância, sociedade.

WATCH AND PUNISHMENT, THE POWER OF PRISONS IN SOCIETY
IN FOUCAULT VISION
ABSTRACT: The reflections of Michel Foucault about power as it is made in the social body
was the object of our research whose purpose was to investigate how the control mechanisms
fit individuals to social rules from the analysis of Discipline and Punish work, understanding
that leads to understanding the role of institutions in the prison disciplinary society. Data
collection was conducted through bibliographic research in books, articles, reviews which
helped in understanding the phenomenon studied. It is important to emphasize that such work
is a milestone in contemporary thinking about science oriented Education, Philosophy,
Politics and Law. Results interpret ideas built on power, taking into account the role of
institutions in the social process. We sought to understand the power of the functionality in
"train" man. In the said philosopher design this is just a strategy to hide the reality of
disciplining and institutionalized society. Finally, we point out that most of the individuals do
not understand the representations of power and ignores the state's tyranny.
Keywords: power, surveillance society
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INTRODUÇÃO
Na visão de Foucault (2005) as entidades carcerárias exercem o poder como uma
entidade coerente, estável, mas com complexas relações presente na realidade, ainda que
pareça ter questionado diversas vezes o tema, centra sua análise no sujeito e nas ralações de
poder estabelecidas no meio social. Inicialmente faz uma análise das formas de exercício do
poder e em seguida estuda a sua genealogia, para o autor, o poder é inseparável da história, da
subjetividade e da sociabilidade configurando não só a dominação, mas a produção do poder.
Neste contexto, o poder não é um objeto natural é um fenômeno social e historicamente
construído partindo do princípio que diz respeito não apenas às diversas formas de governo,
mas na subjetividade das relações cotidianas, individuais, coletivas de todo corpo social.
Assim ao observar a formação histórica das sociedades Foucault analisa o papel das
instituições disciplinadoras como: família, escola, hospitais psiquiátricos, prisões, fábricas,
tribunais onde a finalidade é conduzir os indivíduos a dinâmica social.
No processo de construção das dinâmicas proposta por Foucault refletimos sobre os
saberes como mecanismos eficientes na legitimação do poder o que nos convida a analisar
qual o verdadeiro papel dos saberes neste processo, uma vez que são utilizados como
instrumento de ajustamento individual e coletivo, dentre os profissionais que atuam na
produção e reprodução do poder, pois possuem jurisprudência para exercer a função
disciplinadora em nome dos interesses do Estado, podemos citar os psiquiatras, professores,
agentes penitenciários, médicos, padres, pastores, juízes, advogados, em suma, o corpo tornase uma força de trabalho subordinado ao sistema disciplinador. Em nosso estudo analisamos a
interpretação de Machael Foucalt do poder e papel das prisões na sociedade, através da
disciplina como sanção normalizadora do Estado.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia aplicada a pesquisa foi classificada como bibliográfica, por estar
relacionada aos fatos de aproximação com o objeto ser dada a partir de fontes bibliográficas,
para Gil (1994) possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de
dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor
definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto.
Em nossa pesquisa analisamos as ideias do autor sobre as relações de poder presentes na
sociedade. Durante a pesquisa foram selecionados livros e artigos que refletem sobre a
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temática abordada, no sentido de fazer uma análise crítica e reflexiva do conceito poder em
Foucault e sua relação com as instituições que moldam o homem dentro da realidade social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A opressão e a supressão da liberdade, manipula a vida e é fruto da sociedade
tradicional, para Foucault, tudo isso não passa de uma estratégia para esconder a verdadeira
realidade do poder, pois esta ideia contraria à tradicional, na qual o poder é uma realidade
estática e soberana. Neste contexto, a maioria das pessoas não tem consciência da
representatividade do poder e ignora o oportunismo das classes dominantes que exercem o
poder sobre os menos favorecidos com intuito o de torná-los subservientes, na visão do autor
o poder detém um papel mais negativo que positivo perante a sociedade.
O poder em uma estrutura unilateral e estático tem por objetivo exercer os interesses das
classes dominante e condicionar os indivíduos à dinâmica social. Para Foucault a ideia
“estática” do poder contradiz a própria essência deste nas sociedades, onde a história o
conservou numa bola, isso cria fantasias em torno dele que desvirtuam o real significado. O
poder não deve ser visto como algo negativo ou como uma fonte exclusiva de dominação e
opressão, e, sim como algo necessário para construir e educar os indivíduos. Nas relações
sociais, a ação existencial e pedagógica que apresenta o poder não como um único
instrumento para o exercício do poder, pois os fundamentos do poder ser ensinados, haja visto
que ninguém nasce com plena consciência do poder, os que possuem maior consciência
devem ajudar os outros a adquiri-la.
As relações humanas não se desenvolvem na irracionalidade, mas devem ser erguidas
pelos pilares do esclarecimento e na constante formação dos indivíduos, este sentido Foucault
descreve as ideias e os pensamentos praticados como variáveis que devem ser analisadas para
entender como são construídas as relações de poder na sociedade, como as de Adolf Hitler e
Mussolini na Europa Ocidental entre os anos de 1939 e 1945, ambos projetaram as verdades
como ferramenta para subjugar o homem a suas ideologias, Foucault não economiza críticas a
essas ferramentas ideológicas que provoca medo e aprisiona a liberdade de expressão
personificada pelas ideias de Hobbes (1999), Rousseau (1975) e Hegel (1995) ao mesmo
tempo permite a interpretação analítica da leitura o autor lanças críticas as interpretações
destes pensadores, ao passo que nos permite compreendemos que o poder é moldado para
subjugar o homem a uma realidade perverso-dominadora que limita a liberdade de expressão
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e os direitos fundamentais dos indivíduos; a partir da crítica reflete que esses pensadores não
esgotaram as perguntas referentes ao exercício do poder e suas consequências.
Para tanto, as relações de poder no seio social, demanda segundo Foucault (2005)
questionamentos sobre a falsa ideia do poder que ao analisar seus significados exige buscar na
raiz sua real essência que na grande parte dos intelectuais que concordam com a ideia de
trabalhar sob a aparência do conceito ignorando a subjetividade, a liberdade e a criticidade,
deixando de lado vetores que realmente podem alterar a realidade.
Ao vislumbra as contradições do presente Michel Foucault, percebe a superficialidade
das ideias projetadas pelos burocratas e entende que as Ciências Humanas devem estudar a
subjetividade das críticas para traduzir as entrelinhas do poder (autoritário, burocrático,
perverso) e com isso lançar críticas acidas aos discursos e saberes que ignoram a inteligência
e a liberdade humana, pois a humanidade é uma espécie dotada de um sistema nervoso
sofisticado capaz de guiar seu próprio funcionamento.
Os burocratas que definem os padrões de comportamento e as relações sociais, são
questionados por Michel Foucault, pois os funcionários do poder não outorgam à humanidade
a possibilidade de compreender a ética, a liberdade, a epistemologia e a política. Para ele o
poder exige que das Ciências Humanas ações de adoção a postura audaciosa que ao
questionar como a verdade é produzida, interpretar as relações de poder e entendem a relação
entre o fenômeno e as dinâmica da sociedade ao passo que se estendendo a vida do homem e
os reflexos do poder autoritário que constroem os saberes e ignoram a autonomia capaz do ser
humano em questionar a ordens vigentes.
“O poder projetado para a sociedade é edificado no castigo, em que o
direito dos cidadãos é limitado na possibilidade de fazer suas próprias
escolhas, a lógica que enquadra os indivíduos é sacramentada na
punição e vigília. Os que não se ajustam as normas devem ser
retalhados moralmente e legalmente. A jurisprudência do poder está
fundamentada nos saberes produzido nas escolas, penitenciárias,
tribunais, nos núcleos familiares. Os interesses privados e coletivos
estão alicerçados nas regras espontâneas e legais, além da retaliação e
punição, cabe as “autoridades” o papel de julgar em nome do Estado e
do bem comum. ” (FONSECA, 1995 p. 45).

Esta realidade social (re) significação é reforçada por Michel Foucault como uma
forma de agir e pensar do homem Moderno, que através de novas práticas culturais e sociais
em consonância com os códigos legais e espontâneos, possuem representações para ajustar os
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indivíduos aos interesses coletivos por outro lado as punições são eficientes mecanismos de
controle e ajustes sociais, uma vez que quem não se enquadra é punido, coagido pelos olhares
da sociedade e neste contexto social focado na disciplina, coação, trabalho e leis, se adaptam a
rotina e exige que o corpo e a vontade dos indivíduos se ajustem ao esquema do poder
disciplinador e autoritário, onde “o grande problema do poder está nos mecanismos de
controle que exageram nas normas, não permitindo o esclarecimento” (FOUCAULT, 2005 p.
101).
Outro ponto relevante constatado nesta pesquisa foi o preceito das ilegalidades que são
adaptadas às exigências das instituições de controle e do sistema financeiro que determina na
Modernidade e Pós-Modernidade dos paradigmas morais a serem seguido. Foucault (2005)
observa que as antigas infrações como heresias, gula, pecado, luxúria, pilhagem, roubo são
substituídas ao longo dos tempos por novos conceitos de transgressões sociais, ajustando-se
aos paradigmas exigidos pelo mundo moderno.
Estas novas contraversões exercem uma nova lógica de mercado que necessita de
inovação nos códigos de penalidades para evitar caos e desequilíbrio financeiro dos países
capitalistas nas modalidades de contrabando de mercadoria, sonegação de impostos ao
Estado, dívidas a terceiros e ao governo que devem ser evitados e observados. Estas
ilegalidades e contravenções são julgadas pelo poder Judiciário que tem como referência as
leis, essas são edificadas para garantir os interesses do Estado e consequentemente do bem
comum, o desrespeito ao patrimônio público e privado geram prejuízos, afetando o direito à
propriedade e ao lucro, logo a coação deve ser aplicada segundo um código de leis vigentes
para constrangi e assegurar que os infratores descumpram seus deveres com fim de pagarem
suas dívidas e impostos.
Assim entendemos, que na visão de Foucault (2005), a ordem e os bons costumes do
mercado financeiro são mantidas através da reforma moral, das atitudes e do bom
comportamento dos indivíduos, que acontece no aprisionamento e constrangimento e a
transição da sociedade penal para disciplinares nas sociedades Modernas, nos estudos de
Bentham (1979) é apresentado com

modelo de vigilância, o partido arquitetônico

denominado de Panopticon (visão para todos os lados – visão unificada) esse olhar
disciplinado, Foucault descreve como:
“um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com
torre no centro”. O anel se divide em pequenas celas que davam tanto
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para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas selas, havia
segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a ler, um
operário trabalhando, um prisioneiro se corrigindo, um louco
atualizando sua loucura. Na torre central havia um vigilante, como
cada cela dava ao mesmo tempo para o interior e para o exterior, olhar
do vigilante podia atravessar toda a cela. “Tudo o que fazia o
individuo estava exposto ao olhar de um vigilante que observava
através das venezianas, de postigo semicerrado de modo a poder ver
sem que ninguém ao contrário pudesse vê-lo”. (FOUCAULT, 2005 p.
278).

A ressignificação do Panopticon, neste contexto é abordado por Foucault (2005) como
uma arquitetura de controle das sociedades disciplinares que e as preocupações de seu
inventor, Jeremy Bentham, Para Foucault entendemos que a união do poder com o saber,
configura a sociedade disciplinar que permite o controle do espaço, tempo, conduta,
cotidiano, fiscaliza e resulta no princípio do “ver sem ser visto” proposto por Bentham (1979),
característica das sociedades contemporâneas. A visibilidade, por outro lado é um mecanismo
eficiente de controle que aprimora a arquitetura do poder na subjetividade e as Ciências como
Criminologia, Pedagogia, Psiquiatria, Psicologia, Medicina, Administração, Ciências
Jurídicas, Economia, Historiografia, Geografia, Deontologia, Teologia criam e fiscalizam os
padrões de comportamento e as intenções que categoricamente orientar os seres sociais ao
convívio no trabalho e nas regras impostas pelos grupos sociais. Em virtude dos fatos
mencionados, destacamos a visibilidade como mecanismo de controle, fator preponderante
para articulação da relação do poder na sociedade e as exigências sociais Pós-moderna que se
configura no aperfeiçoamento das relações sociais, culturais, disciplinares e de ajuste dos
indivíduos as regras. Por fim constatamos ainda que os mecanismos de controle são
fundamentais para o desenvolvimento que Foucault chama de “anatomia do detalhe”
conhecendo as minudências da relação do homem com o trabalho, privacidade e coletividade,
pois o poder tem uma lógica baseado em procedimentos bem elaborados na máxima de “ver
sem ser visto” e o eu, passa a ser controlado pela vigilância.
Parafraseando com Foucault (2005), quanto a união do poder com o saber, entendemos
que a configuração da sociedade disciplinar permite o controle do espaço, tempo, conduta,
cotidiano, fiscaliza e resulta no princípio do “ver sem ser visto” característica das sociedades
contemporâneas. A visibilidade, por outro lado é um mecanismo eficiente de controle que
aprimora a arquitetura do poder na subjetividade e as Ciências como Criminologia,

Artigos

Ciências Humanas

15082

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Pedagogia, Psiquiatria, Psicologia, Medicina, Administração, Ciências Jurídicas, Economia,
Historiografia, Geografia, Deontologia, Teologia criam e fiscalizam os padrões de
comportamento e as intenções que categoricamente orientar os seres sociais ao convívio no
trabalho e nas regras impostas pelos grupos sociais. Em virtude dos fatos mencionados,
destacamos a visibilidade como mecanismo de controle, fator preponderante para articulação
da relação do poder na sociedade e as exigências sociais Pós-moderna que se configura no
aperfeiçoamento das relações sociais, culturais, disciplinares e de ajuste dos indivíduos as
regras.
Por fim constatamos ainda que os mecanismos de controle são fundamentais para o
desenvolvimento que Foucault chama de “anatomia do detalhe” conhecendo as minudências
da relação do homem com o trabalho, privacidade e coletividade, pois o poder tem uma lógica
baseado em procedimentos bem elaborados na máxima de “ver sem ser visto” e o eu, passa a
ser controlado pela vigilância.
CONCLUSÕES
A leitura de Michel Foucault, baseada nos fatos mencionados apresenta o homem na
sociedades Pós-Moderna como um ser que compreende que a construção de uma moral está
baseada na disciplina e que determina suas leis e seus atos.
Os princípios avassaladores que domina e dominado, forjam a natureza humana e
promove a necessidade ao homem de viver em coletivamente para cria o poder baseado na
submissão, mapeando a sociedade. O poder na sociedade é responsável pelas leis, não existe
lei sem poder nas sociedades, as leis precisam ser invioláveis para assegurar harmonia e inibir
os que ousarem quebrar as regras. Os atos recriminados devem ser punidos moralmente e
legalmente. O Estado utiliza o poder para dirigir a sociedade, a força é necessária para
domesticar os indivíduos às ordens sociais. Os que policiam e criam as regras necessitam
vigiar e punir o cidadão evitando a desordem, sendo que a eficiência do poder está em aplicar
o medo.
Na arquitetura do poder, os saberes são vitais, eles constroem de forma eficiente a moral
e os mecanismos de controle que visualiza, subjuga, e representa a espinha dorsal dos seres
sociais. Na visão de Foucault as ações humanas devem ser orientadas por uma perspectiva
crítica que elucide questionamentos, a ideia de virtude articulada pelos ditos moralistas, esta
dissimulação é a intenção de disciplinar o homem. Os seres devem agir seguindo suas
próprias orientações, a consciência dever ser o princípio da coletividade, onde todos respeitem
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a todos sem a necessidade de intervenção do poder, pois a existência humana possui
aprioristicamente autonomia, capaz de criar interdições na realidade e nos sistemas impostos
pelo poder. Logo, exercitar a árdua tarefa da crítica, segundo Foucault é a possibilidade dos
indivíduos da maior idade do pensamento, que atingiram a autonomia e tem a compreensão de
como funciona a mecânica do poder, desatrelando a verdade do poder (tirano, autoritário,
arrogante), sobretudo dos burocratas e das instituições que padronizam e de certa forma
domesticam os sujeitos.
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo apresentar o perfil das mulheres vítimas de
agressão doméstica na cidade de Teresina-PI, buscando assim conhecer as peculiaridades
dessas vítimas. A pesquisa tem caráter bibliográfico e descritivo. Bibliográfico, pois foram
utilizados, livros, artigos, revistas e sítios eletrônicos especializados para aprofundar o estudo
sistematicamente. Descritivo já que foi apresentado de forma pormenorizada dados acerca do
perfil das mulheres vítimas de agressão na cidade de Teresina-PI. Os resultados apontam que
a faixa etária das vítimas de violência doméstica e familiar concentra-se de 30 a 39 anos com
35,07% dos casos, a maioria, 41,71% das vítimas são solteiras, 88,46% são donas de casa, o
tipo de violência sofrida predominante é a moral com 37,87% dos casos e o local da
ocorrência se da em sua maioria na própria residência da vítima, com 88,46% dos casos.
Palavras–chave: Violência doméstica; Agressão; Mulheres

DOMESTIC VIOLENCE: PROFILE OF WOMEN VICTIMS OF
AGGRESSION IN TERESINA-PI CITY
ABSTRACT: This study aims to present the profile of women victims of domestic assault in
the city of Teresina, PI, thus seeking to meet the peculiarities of these victims. Research has
bibliographic and descriptive. Literature as they have been used, books, articles, magazines
and specialized electronic sites for further study systematically. Descriptive since it was
presented in detail data about the profile of women victims of aggression in the city of
Teresina-PI. The results show that the age group of victims of domestic and family violence is
concentrated in 30 to 39 years with 35.07% of cases, most, 41.71% of the victims are single,
88.46% are housewives , the predominant type of violence suffered is the moral with 37.87%
of the cases and place of occurrence is the mostly the very residence of the victim, with
88.46% of cases.
KEYWORDS: Domestic violence; Aggression; Women
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a violência doméstica e familiar passou a ser fonte de inúmeras pesquisas e
tema constante em discussões e políticas públicas. A sua relevância destaca-se em noticiários,
jornais, revistas e meios eletrônicos, além disso, com a sanção da Lei Maria da Penha em
2006 o tema passou a ser tratado com mais destaque e inúmeros avanços ocorreram. A partir
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desses aspectos esse trabalho propõe-se a apresentar o perfil das mulheres vítimas de agressão
doméstica na cidade de Teresina-PI, buscando assim conhecer as peculiaridades dessas
vítimas.
Diante desse contexto o presente artigo busca responder a seguinte questão: qual o
perfil das mulheres vítimas de agressão doméstica e familiar na cidade de Teresina-PI?
Com o propósito de responder a questão de pesquisa tem-se o seguinte objetivo
geral: apresentar o perfil das mulheres vítimas de agressão doméstica e familiar na cidade de
Teresina-PI.
A escola do tema justifica-se pela sua novidade e relevância social e científica.
Novidade já que o tema proposto trata de avanços recentes e de uma temática recorrente nos
diversos meios. Relevância social, pois a temática envolve a rotina de inúmeras famílias
brasileiras, contribuindo assim para a ampliação do conhecimento das mesmas. E, relevância
científica entendendo que dada à notoriedade do tema é necessário o seu estudo constante
buscando apresentar outros pontos de vista e novas aplicações.
O presente estudo delimita-se a pesquisar o perfil das mulheres vítimas de agressão na
cidade de Teresina-PI, não pretendendo esgotar os estudos a cerca do tema, mas sim discorrer
sobre as especificidades do mesmo restringindo-se a cidade de Teresina-PI.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa tem caráter bibliográfico e descritivo. Bibliográfico, pois foram utilizados,
livros, artigos, revistas e sítios eletrônicos especializados para aprofundar o estudo
sistematicamente. Descritivo já que foi apresentado de forma pormenorizada dados acerca do
perfil das mulheres vítimas de agressão na cidade de Teresina-PI. Os dados foram coletados a
partir da Cartilha da Mulher: rompendo o silêncio e transformando vidas, desenvolvida pelo
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Teresina-PI.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que se entenda de forma completa a Violência Doméstica anteriormente faz-se
necessário conceituar o termo Violência, que deriva do latim violentia significando vis, força
e vigor, e segundo o Dicionário Aurélio (2010) significa: ação violenta, ato ou efeito de
violentar, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém.
Completando e ampliando a definição exposta anteriormente Pereira (1975) afirma
que:
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A violência tem duas conotações primordiais: física e moral. Ela pode ser ostensiva
ou secreta. Ser praticada fisicamente, através da agressão material. Mas também
evidenciada por meio de gestos, atitudes, palavras, orais ou escritas, e até mesmo
pelo simples olhar. Numerosas são as formas de que se reveste a violência como
ingrediente de muitas ações humanas (PEREIRA, 1975, p. 61).

Dessa forma entende-se a violência não apenas como agressão física mais também
todo e qualquer ato que fira a honra ou a moral da vítima, configurando assim um leque muito
mais amplo para o que é de fato considerado violência.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso intencional
de força ou de poder físico, de fato ou como ameaça, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo
ou comunidade, que cause ou tenha muita probabilidade de causar lesões, morte, danos
psicológicos, transtornos de desenvolvimento ou privações. Porém esse é um fenômeno
complexo, pois a noção do que são comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, ou que
constituem um dano, está influenciada pela cultura e encontra-se submetida a uma contínua
revisão na medida em que os valores e as normas sociais se modificam (OMS, 2002).
A violência enquanto assunto de estudo não pertence a nenhum campo específico do
saber, dessa forma o seu estudo torna-se complexo pela amplitude de perspectivas que
abrangem o tema. Diversos autores discorrem sobre a violência sob diversos prismas,
buscando compreendê-la em sua completude. Caram (1978) assim a define,
A violência pode ser chamada de um estado, onde assume múltiplos papéis, tem
inúmeras causas e se encontra submergida em vários domínios. Visto a violência ser
um fenômeno complexo, sua análise, hoje, não pode mais se restringir ao aspecto
moral de relações diretas e nem mesmo a alguns aspectos da Economia, da Política
ou da Sociologia. Ela atinge a totalidade da vida humana.

De acordo com o autor acima citado pode-se observar o caráter complexo da violência,
nota-se também que ela abrange diversos segmentos da vida humana e envolve irrestritamente
as diversas relações e interações entre pessoas.
À luz dos ensinamentos de Silva e Silva (2005) pode-se observar a violência como um
fenômeno social, que a mesma esta impregnada e que é inerente das relações da vida social,
que esta relacionada sempre com condições sociais e históricas. Os autores também ampliam
a aplicação da violência das os diversos contextos da vida em sociedade:
Hoje, o termo violência denota, além da agressão física, diversos tipos de imposição
sobre a vida civil, como a repressão política, familiar ou de gênero, ou a censura da
fala, e do pensamento de determinados indivíduos e, ainda, o desgaste causado pelas
relações de trabalho e condições econômicas. Dessa forma, podemos definir
violência como qualquer relação de força que um indivíduo impõe a outro (SILVA;
SILVA, 2005, p. 412).
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Como perceber-se a violência abrange agressões cometidas nas diversas esferas,
ocasiões e condições, esse trabalho concentra-se na violência familiar, mais especificamente
na violência cometida contra mulheres no ambiente familiar. Nas próximas sessões o tema
será aprofundando.
A violência doméstica e familiar a algo que permeia a nossa sociedade por muito
tempo. Fatores sociais, culturais, econômicos e a falta de políticas públicas assertivas
permitiram que por muito tempo essa prática permanecesse acontecendo e sem qualquer tipo
de punição. No ano de 2006 a sanção da Lei Maria da Penha veio para atender um coro que a
muito clamava por avanços no sentido de proteção dos direitos das mulheres.
A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, tentando eliminar toda e qualquer forma de discriminação, além de punir e
erradicar a violência contra a mulher.
De acordo com o Artigo 5º da Lei Maria da Penha, considera-se violência doméstica
e familiar contra a mulher: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (BRASIL, 2006).
Segundo a lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, ºArt. 7º são formas de violência
doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência
patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006).

As diversas formas de violência explicitadas no corpo da lei Maria da Penha,
reafirmam as diversas formas que a mesma pode ser praticada e assim nota-se também o quão
é difícil coibir e como é importante a criação de mecanismos punitivos e que coíbam de fato.

Artigos

Ciências Humanas

15088

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

Os dados coletados na pesquisa mostram aspectos relevantes sobre as vítimas, a saber:
faixa etária, estado civil, profissão, tipo violência sofrida e local da ocorrência, os dados
foram coletados a partir da cartilha da mulher criada pelo de Juizado de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Teresina-PI.
A Figura 01 abaixo apresenta a faixa etária das vítimas de violência doméstica e
familiar contra a mulher na cidade de Teresina-PI.

Figura 01 – Faixa Etária das Vítimas
Fonte: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de TeresinaPI/Corregedoria da Justiça do Piauí/2012
Nota-se na figura que o maior número de vítimas concentra-se na faixa etária de 30 a
39 anos com 35,07% dos casos, observa-se também que a faixa etária onde mais acontecem
casos de violência permeia dos 20 aos 49 anos representando 84,36% dos casos. A faixa etária
onde esse índice é menor é de 15 a 19 anos com 3,79% dos casos, e 4,27% dos casos
concentram-se em vítimas com 60 anos ou mais.
Abaixo, a Figura 02 apresenta o estado civil das vítimas de violência doméstica e
familiar, revelando assim que a grande maioria 41,71% das vítimas são solteiras, 23,22% são
casadas, casos de vítimas em união estável representam 18,48%, as vítimas que são
divorciadas ou separadas estão em 8,06% dos casos e a minoria dos casos concentram-se em
vítimas que são viúvas, 1,90%.
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Figura 02 – Estado Civil
Fonte: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de TeresinaPI/Corregedoria da Justiça do Piauí/2012
Observa-se na Figura 03 abaixo o detalhamento da profissão das vítimas de violência
familiar e doméstica, nota-se que a maioria esmagadora das vítimas são donas de casa,
concentrando 88,46% dos casos. Logo em seguida os dados mostram que 10,50% são
domésticas, 8,60% são estudantes, 2,40% são aposentadas, 1,90% são autônomas, 7,70% tem
outras profissões e 10,50% não consta o detalhamento da profissão.

Figura 03 – Profissão da Vítima
Fonte: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de TeresinaPI/Corregedoria da Justiça do Piauí/2012
A Figura 04 abaixo apresenta o tipo de violência sofrida pelas vítimas de agressão
doméstica e familiar. Os dados mostram que a violência moral esta no topo das agressões
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representando 37,87% dos casos, a violência psicológica vem logo em seguida com 32, 72%
das agressões, a violência física é observada em 19,67% dos casos, a violência patrimonial
acontece em 8,27% dos casos e a violência sexual aparece em 1,47% das situações de
violência.

Figura 04 – Tipo de Violência
Fonte: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de TeresinaPI/Corregedoria da Justiça do Piauí/2012
O local da ocorrência da violência doméstica e familiar é apresentado na Figura 05 a
seguir. No mesmo pode-se notar que a grande maioria dos casos de violência doméstica
acontecem na própria residência, concentrando 88,46% dos casos, a via pública é o segundo
local onde as agressões mais ocorrem, com 4,81% dos casos, o comércio ou serviço é o local
onde 1,92% dos casos acontecem, 1,44% dos casos ocorrem em bares ou similares, outros
locais representam 3,37% dos casos.
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Gráfico 05 – Local da Ocorrência
Fonte: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de TeresinaPI/Corregedoria da Justiça do Piauí/2012
Os dados acima apresentam o perfil das vítimas de violência familiar e doméstica na
cidade de Teresina-PI, números importantes para aperfeiçoar o os mecanismos para coibir e
punir os agressores e proteger as vítimas previamente por meio de políticas públicas
direcionadas para o público mais afetado.
CONCLUSÕES
O presente artigo teve como objetivo geral apresentar o perfil das mulheres vítimas
de agressão doméstica e familiar na cidade de Teresina-PI.
Como resposta ao problema de pesquisa: qual o perfil das mulheres vítimas de
agressão doméstica e familiar na cidade de Teresina-PI, os resultados encontrados por meio
de pesquisa bibliográfica e descritiva indicam que a faixa etária das vítimas de violência
doméstica e familiar concentra-se de 30 a 39 anos com 35,07% dos casos, a maioria, 41,71%
das vítimas são solteiras, 88,46% são donas de casa, o tipo de violência sofrida predominante
é a moral com 37,87% dos casos e o local da ocorrência se da em sua maioria na própria
residência da vítima, com 88,46% dos casos.
Portanto, pode-se inferir que as vítimas de violência doméstica e familiar são em sua
maioria solteiras, dado que pode não parecer notório ao senso comum. Observa-se também
que a residência não é um local seguro para a vítima já que uma grande maioria das
ocorrências acontecem justamente no local que em tese seria um abrigo protegido. Nota-se
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que a agressão moral lidera os ataques, embora o mesmo não seja lesivo fisicamente ataca a
integridade e esta previsto na Lei Maria da Penha como tipo de violência e portanto também
pode ser denunciado e punido.
Percebeu-se que há possibilidades de aprofundamento sobre o tema, pois, não foi
objetivo da pesquisa esgotar o conhecimento a cerca do tema, sendo assim há muito a ser
discutido. Uma proposta para estudos futuros é a realização de pesquisa com maior discussão
dos dados e a apresentação de soluções e políticas públicas que possam melhorar os índices
de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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RESUMO: A educação ambiental tem um papel importante no processo de conscientização
do ser humano em relação ao uso e manutenção dos recursos naturais, sendo a escola um
espaço ideal para o desenvolvimento de ações junto aos alunos que possam contribuir
positivamente para a formação dessas novas gerações. A pesquisa foi realizada na Escola
Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, localizada no município de Gurupi – TO. O estudo
envolveu 168 dos 521 alunos do Ensino Médio. A pesquisa foi exploratória e de campo. O
objetivo do presente estudo foi analisar a visão e participação dos alunos relacionados às
atividades voltadas para a educação ambiental que são realizadas anualmente na escola. Os
resultados obtidos junto aos alunos demostraram que 98,2% (165/168) deles já ouviram falar
em educação ambiental. Para esses alunos, a educação ambiental representa uma forma de
conscientizar as pessoas para a preservação do meio ambiente. A participação dos alunos nas
atividades escolares concentrou-se entre palestras e seminários realizados ao longo do ano na
escola e em datas específica. Demostraram também possuir uma visão positiva em relação as
atividades ligadas a educação ambiental trabalhadas pelos professores apresentando inclusive
mudanças em atitudes antes prejudiciais ao meio ambiente.
Palavras–chave: atividades ambientais, conscientização, informação, meio ambiente

VISION AND PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE SECONDARY
EDUCATION ACTIVITIES ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A
STATE SCHOOL GURUPI – TO
ABSTRACT: Environmental education plays an important role in the human process of
awareness regarding the use and maintenance of natural resources, the school is an ideal space
for the development of actions with the students that can contribute positively to the
formation of these new generations. The survey was conducted in the State School Dr.
Joaquim Pereira da Costa, located in the municipality of Gurupi - TO. The study involved 168
of the 521 high school students. The research was exploratory and field. The objective of this
study was to analyze the vision and participation of students related to activities related to
environmental education that are held each year in school. The results obtained with the
students showed that 98.2% (165/168) of them have heard of environmental education. For
these students, environmental education is a way to raise awareness for the preservation of the
environment. The participation of students in school activities concentrated between lectures
and seminars held throughout the year at school and at specific dates. They demonstrated also
have a positive view regarding the activities related to environmental education worked by
teachers presenting including changes in attitudes before harmful to the environment.
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INTRODUÇÃO
A interação da espécie humana com a natureza sempre foi marcada pela extração dos
recursos naturais sem limites e preocupação com a oferta desses recursos. Desde que o
homem dominou o fogo, tornou-se sedentário e realizou a chamada Revolução Verde, e essa
relação de exploração vem aumentando gradativamente (DE OLIVEIRA et al., 2015). Diante
dessa situação agravaram-se os problemas ambientais, em todas as escalas, seja ela local,
regional ou mundial. Sendo assim, o homem começou a desenvolver uma percepção acerca
dos problemas ambientais, o que, com o passar do tempo, contribuiu para o desenvolvimento
da chamada Educação Ambiental. O desafio que se coloca hoje é de formular uma educação
ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não formal (JACOBI, 2003).
Para Bolzan e Gracioli (2012) a educação ambiental tem sido uma das aliadas para
mudar gradativamente o modo de ver e agir da sociedade no geral, mas segundo Silva (2013)
a implantação da educação ambiental em todos os níveis de ensino é uma orientação prevista,
conforme a Lei 9.795/99 (BRASIL, 1999), que ainda se encontra distante da efetividade
prática.
Desta forma, a escola torna-se um espaço ideal e importante para analisar os trabalhos
que vem sendo desenvolvidos na perspectiva de conservação dos recursos naturais, devendo
ser analisado se essas atividades estão desenvolvendo nos alunos uma visão crítica e realista
dos atuais problemas existentes, bem como suas consequências para as pessoas. Assim, a
escola, através da educação formal, sendo esta, aplicadas através de projetos ou não, pode
contribuir para desenvolver nos alunos uma consciência crítica, gerando práticas mais
sustentáveis em relação ao meio ambiente.
Após a inclusão da Educação Ambiental nas escolas, através da Lei 9.795/99 (BRASIL,
1999) inicia-se um debate sobre o papel da escola em relação aos problemas ambientais. Lima
(2005, p. 109) questiona “qual a contribuição do processo educativo na busca de respostas aos
múltiplos e, cada vez mais, frequentes problemas socioambientais”.
Assim, o estudo realizado teve como objetivo analisar a visão e participação dos alunos
do Ensino Médio relacionados às atividades voltadas para a educação ambiental
desenvolvidas na Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa na cidade de Gurupi – TO
com a justificativa de que as práticas utilizadas na escola nunca foram analisadas sob a ótica
dos alunos para saber se estão contribuindo com a conservação da natureza e, melhoria de
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qualidade de vida das pessoas, podendo este trabalho identificar possíveis falhas que venham
a dificultar o desenvolvimento de ações pró meio ambiente.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado na Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, sendo
esta uma das dezenove escolas estaduais que o município de Gurupi – TO possui. O
município está localizado na região sul do estado do Tocantins, às margens da BR 153
(Rodovia Belém-Brasília), possuindo uma área de 1.836 Km² e uma população de 83.707
habitantes (IBGE, 2015).
Como parte inicial deste estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória na qual
avaliou-se e coletou-se informações junto aos alunos para se ter um diagnóstico sobre a visão
destes com relação a educação ambiental e as atividades de educação ambiental desenvolvidas
na escola. Esse levantamento prévio de informações serviu como base para a elaboração do
questionário o qual foi aplicado posteriormente junto aos mesmos.
A escola possuí um total de 521 alunos no Ensino Médio e para saber a quantidade a ser
pesquisada, foi realizado o cálculo para obter-se a amostra representativa de alunos a serem
pesquisados. Para isto, utilizou-se o cálculo proposto por (SANTOS, 2015) o qual faz uso da
seguinte fórmula:

Onde:
n - amostra calculada = 168
N – população = 521
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança = 95%
p - verdadeira probabilidade do evento = 80%
e - erro amostral = 5%
Após o cálculo da fórmula, teve-se como população representativa, o número de 168
alunos, divididos em 14 turmas, em que foram sorteados, de cada sala, 12 alunos para
responderem o questionário. Após aplicação do questionário, os dados foram utilizados para
montar as discussões, podendo assim analisar a visão e participação dos alunos em relação às
atividades ambientais desenvolvidas na referida unidade escolar.

Artigos

Ciências Humanas

15096

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 168 alunos pesquisados, 73,2% (123/168) relataram já estudarem a mais de um ano
na unidade escolar e 26,8% (45/168) estão no seu primeiro ano na unidade escolar. Dessa
forma, já conhecem os professores e as atividades ligadas à educação ambiental desenvolvidas
na unidade de ensino. Desses alunos, 53,6% (90/168) são do sexo feminino e, 46,4% (78/168)
do sexo masculino. Em sua grande maioria, são alunos que residem nos setores próximos à
escola, como Setor Sol Nascente, Alto da Boa Vista, Parque dos Buritis, entre outros. A
maioria deles, 79,7% (134/168) estão na faixa etária de 15 à 17 anos.
Quando questionados sobre o que eles entendiam por educação ambiental, apenas 1,8%
(3/168) responderam nunca terem ouvido falar, não conseguindo assim dar um conceito sobre
o que é educação ambiental. Mas 98,2% (165/168) responderam já terem ouvido falar em
educação ambiental. Para esses alunos, a educação ambiental representa uma forma de
conscientizar as pessoas para a preservação do meio ambiente. Os alunos relataram que
procuram participar sempre que possível as atividades oferecidas na escola relacionadas a
educação ambiental. Essas atividades e as quais os alunos mais se evolvem estão expressas na
Figura 1:

Figura 1. Atividades ambientais em que os alunos participam na escola
Para essa questão, os alunos poderiam escolher até 3 modalidades em que mais gostam
de participarem. Alguns alunos chegam a participarem de inúmeras atividades.
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A prática da Educação Ambiental pode ser repassada de diversas formas, cabe ao
professor organizar e mediar o conteúdo ensinado, mobilizando afeto e desejo do
aluno para que o mesmo se aproprie e transforme o conhecimento. É de suma
importância a base emotiva na relação professor e aluno, pois surge a dedicação e
compromisso que complementam os conhecimentos na busca do indivíduo por uma
melhor qualidade de vida (TRINDADE, 2011, p. 5).

Após a identificação em relação ao que os alunos entendem por educação ambiental e
das atividades desenvolvidas na escola nos últimos anos em que eles se envolvem mais, os
mesmos foram questionados em relação a terem mudado suas visões e práticas em relação ao
meio ambiente, tendo suas respostas apresentadas na Figura 2:

Figura 2. Visão dos alunos em relação ao meio ambiente
Observa-se que 61,9% (104/168) dos alunos pesquisados afirmaram que sua visão e
práticas em relação ao meio ambiente melhoraram. Esses dados são positivos, uma vez que a
escola, entre tantas funções, deve contribuir para aumentar o nível de consciência de seus
alunos, principalmente a respeito da preservação do meio ao qual o aluno está inserido.
Os 25,6% (43/168) dos alunos que responderam pouco terem mudado sua visão e
práticas relacionadas ao meio ambiente justificaram que já são comprometidos com este, e
ainda ressaltam que deveriam ocorrer mais eventos voltados para o meio ambiente na escola
e, em alguns casos, argumentaram que as atividades desenvolvidas estavam muito presas a
teorias em palestras e trabalhos de sala necessitando de mais atividades práticas.
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Apesar do trabalho desenvolvido na unidade escolar e do esforço por parte de alguns
professores, para 6% (10/168) dos alunos pesquisados, não houve melhoras em suas práticas
relacionadas às questões ambientais através das atividades de educação ambiental. É
importante destacar que 8,3% (14/168) desses alunos pesquisados, responderam
anteriormente não participarem de nenhuma atividade ambiental desenvolvida na escola.
Nesse caso, a pouca ou não participação por parte de alguns alunos acaba por dificultar o
alcance dos objetivos propostos para cada atividade trabalhada.
Segundo Weber et al. (2015) mudanças conceituais e atitudinais não ocorrem de um
momento para outro, pois demandam inúmeras ações e estudos para conscientizar e mudar as
atitudes em um mundo capitalista induzido ao consumo desenfreado dos recursos naturais.
Dentre os alunos que responderam não terem tido atividades ambientais, apenas 1,2%
(2/168) justificaram que nas escolas onde estudavam não havia ações voltadas para a
educação ambiental e estão em seu primeiro ano de estudo na Escola Dr. Joaquim Pereira da
Costa. Os demais não justificaram o porquê de não terem tidos atividades.
Os alunos também foram questionados sobre acreditarem se as atividades ligadas à
educação ambiental trabalhadas nos últimos anos tiveram importância para eles. O resultado
para essa questão está demonstrado na Figura 3:

Figura 3. Importância das atividades ligadas a educação ambiental trabalhadas na escola
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A grande maioria dos alunos considera muito importante ou importante as atividades
trabalhadas. Os alunos argumentaram que estas contribuíram para esclarecer dúvidas sobre o
meio ambiente e reforçarem práticas que sejam corretas em relação aos recursos naturais.
Nesse caso, os alunos enfatizaram muito a importância de se trabalhar a educação ambiental,
uma vez que pela repetição de informações, alguns alunos começaram a apresentar mudanças
em seu comportamento quanto à manutenção da limpeza das salas de aulas e evitando o
desperdício de água.
Os resultados encontrados para as atividades pouco importante ou não trabalhadas
concentraram-se entre os alunos dos primeiros anos e que estão há pouco tempo na unidade
escolar. Para esses alunos, as atividades as quais participaram foram extensas e pouco
significativas para a sua realidade.
Quando questionados se colocam em prática os conhecimentos adquiridos na escola,
15,5% (26/168) dos alunos responderam não e 26,2% (44/168) raramente. Entretanto,
Coutinho et al. (2012) registrou em seus trabalhos que a maioria dos alunos tiveram grande
dificuldade para aplicar conhecimentos formais ligados à educação ambiental no
desenvolvimento de reflexões e atitudes sustentáveis, cujo fato pode estar relacionado ao
distanciamento existente entre o ensino e o cotidiano do aluno.
Os demais alunos, 58,3% (98/168) relataram colocar em prática os conhecimentos
adquiridos na escola, em casa, no serviço e na própria unidade escolar através de ações que
visam manter a limpeza da sala de aula, destinando o lixo aos locais corretos e não os jogando
mais em lotes baldios.
CONCLUSÕES
Os resultados do presente estudo mostraram que os alunos pesquisados na escola
estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa em sua maioria participam das atividades ligadas a
educação ambiental que são ofertadas, destacando que essas participações estão ligada a
atividades pontuais como palestras e seminários. Entretanto houve uma melhora na visão em
relação ao meio ambiente por parte desses alunos. Eles reconheceram que as atividades
trabalhas pelos professores são importantes para o seu processo de formação.
É importante ressaltar que o processo de desenvolver nos alunos atitudes mais
adequadas em relação ao meio ambiente, nem sempre podem ser alcançados apenas com
algumas atividades. Assim recomenda-se que sejam realizadas constantemente ações voltadas
para o desenvolvimento da educação ambiental.
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VISITA TÉCNICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:
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RESUMO: O artigo em tela tem como objetivo propor uma reflexão acerca da relevância das
visitas técnicas enquanto recurso didático-metodológico no processo de ensino-aprendizagem
para os cursos técnicos do ensino médio integrado. Para tanto, partiu-se da análise do projeto
interdisciplinar realizado através de uma visita técnica ocorrida entre os dias 24 de julho à 01
de agosto de 2016 às cidades mineiras de Belo Horizonte e Ouro Preto, com 30 alunos dos
cursos Técnicos Integrados de Edificações, Informática e Eletromecânica do Instituto Federal
de Rondônia – IFRO, campus Vilhena. O referido projeto envolveu as disciplinas da base
comum Física, Matemática, História e Geografia numa proposta interdisciplinar, enquanto
prática de integração na construção do conhecimento. Dessa forma, buscou-se através deste,
permitir aos alunos o aperfeiçoamento dos conhecimentos vistos em sala de aula,
relacionando-os com o conhecimento “in loco”, bem como estimulá-los ao desenvolvimento
de pesquisas e produção científica. A visita técnica procurou atender as perspectivas
específicas de cada uma das áreas de ensino, previamente estabelecidas. Utilizou-se enquanto
procedimento metodológico a análise dos relatórios das experiências de campo produzidos
pelos alunos, considerando principalmente trechos em que os mesmos descreveram sobre a
importância que a visita técnica teve em seu processo de aprendizagem e formação
profissional. A vista disto, observou-se que a visita técnica contribuiu de forma substancial
para a formação crítica dos educandos, assim como para o próprio desenvolvimento de sua
formação acadêmica.
Palavras–chave: ensino aprendizagem, visita técnica, interdisciplinaridade

TECHNICAL VISIT IN THE PROCESS OF TEACHING- LEARNING:
AN INTERDISCIPLINARY EXPERIENCE IFRO - CAMPUS VILHENA
ABSTRACT: The article under examination has the intention to propose a reflection about
relevance of technical visit as a didactic methodological resource in the process of teaching
and learning for High School Course Integrated to a Techinical Program. Therefore, started
after analyzing of the interdisciplinary project held in through technical visit concerned
between 24 July to 01 August 2016 in the cities Belo Horizonte and Ouro Preto, with 30
students from the Course Integrated to a Techinical Program de Edificações, Informática e
Eletromecânica do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, campus Vilhena. The referred
project involved the disciplines of the basic sense of physics, Mathematic, History and
Geography, in a purpose interdisciplinary, while integration practice in knowledge
construction. This way, went out through this to promote to the students the perfection of their
knowledge seen in the classroom, relating them to the knowing “in loco”, to stimulate the
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development of research and scientific research. The technical visit reach attached the specific
needs of each area of teaching, predetermined. Was used as methodological resource the study
of the reports of the experience from the students, considering most importantly parts where
they describe the importance of a Techinical visit had i'm their process of learning and
vocational training. It was observed that the que technical visit contributed in a substantial
way for a formation of critical for the teachers, this way of the own formation of your own
development of your academic life.
KEYWORDS: teaching and learning, technical visit, interdisciplinarity
INTRODUÇÃO
Para Araújo e Quaresma (2014), as práticas educativas fora do espaço escolar
constituem como instrumento de aprendizagem pois favorecem alternativas e inovações para
o ensino. Tal proposta é vista pelas autoras como uma forma de inserir os alunos em mundo
cada vez mais dinâmico a qual vivemos a partir da vivência de experiências distintas. “A sala
de aula traz as teorias acadêmicas, enquanto os espaços fora da escola trazem o conhecimento
prático, do convívio social” (ARAÚJO e QUARESMO, 2014, p. 31).

De acordo com

Carvalho; Vieira; Viana (2012, p. 3), no processo de ensino-aprendizagem não há uma
metodologia perfeita, porém metodologias que podem potencializar o aprendizado do
alunado. “O ensino deve facilitar essa diferenciação entre conhecimento teórico e prático,
possibilitando transformar e compreender a realidade que cerca o educando. Para o processo
de aprendizagem se faz necessário o uso de metodologias para o alcance dos objetivos prédeterminados [...].”
Isto posto, julga-se necessário, nos dias atuais, que sejam inseridos no processo de
ensino-aprendizagem propostas metodológicas inovadoras que convergem ao aprimoramento
da formação profissional e pessoal dos discentes. Nesse sentido, considera-se que as visitas
técnicas possuem esse caráter inovador na prática de ensino.
Por visitas técnicas, compreendem-se enquanto “atividades de natureza didáticopedagógicas, priorizando o caráter interdisciplinar, que tem por finalidade a complementação,
aperfeiçoamento e atualização técnico-científica dos alunos, vinculando teoria e prática [...].”
(IFPI, 2014, p. 2). Em conformidade com o ROA – Regulamento de Organização Acadêmica
dos Cursos Técnicos de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Rondônia, IFRO, entende-se como visita técnica
Atividade orientada de alunos e professores a ambientes de produção ou serviço
relacionados ao curso aplicado ou a projetos, com vistas à aquisição e transferência
de conhecimentos inerentes ao mundo do trabalho, que será computada como aula
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quando envolve a turma, desde que esteja prevista no plano de ensino do professor e
mediante aprovação da Diretoria de Ensino (ROA, 2016, p.3).

A interdisciplinaridade, segundo Piaget (1972, apud ATHAYDE, 2013, p. 732)
“compreende o intercâmbio mútuo entre várias disciplinas, tendo como resultado um
enriquecimento recíproco”. Conforme afirma Franco (2015, p. 304)
Em uma perspectiva moderna, a interdisciplinaridade pode ser apreendida como um
movimento de interação no processo de ensino e aprendizagem, que visa romper
com a postura curricular cartesiana e mecanicista adotada e até então enraizada nas
escolas de ensino formal e superior. O objetivo é a reestruturação das práticas
pedagógicas atuais, através de uma educação mais integradora, dialética e
totalizadora.

Segundo os PCNs (BRASIL, 2000, p.22),
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas
disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para
resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob
diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função
instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para
responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos.

Nesse sentido, partindo-se do pressuposto que as visitas técnicas consistem em uma
prática educativa complementar e interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem, o
presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão acerca da relevância das visitas
técnicas enquanto recurso didático-metodológico no processo de ensino-aprendizagem para os
cursos técnicos do ensino médio integrado do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, campus
Vilhena.
MATERIAL E MÉTODOS
Entre os dias 24 de julho à 01 de agosto de 2016 foi realizada uma visita técnica as
cidades mineiras de Belo Horizonte e Ouro Preto com 30 alunos dos cursos Técnicos
Integrados de Edificações, Informática e Eletromecânica do Instituto Federal de Rondônia –
IFRO, Campus Vilhena. O referido projeto envolveu as disciplinas da base comum Física,
Matemática, História e Geografia, onde buscou-se atender as perspectivas específicas de cada
uma das áreas de ensino, porém dentro de uma compreensão interdisciplinar, conforme
programação previamente estabelecida (quadro 1).
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Quadro 1 – Programação da Visita Técnica
DIAS
27/07/2016

28/07/2016

LOCAIS VISITADOS






29/08/16





BH-TEC Parque Tecnológico de Belo Horizonte
MAP - Museu de Arte da Pampulha/Lagoa da Pampulha
Escola de Minas de Ouro Preto
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto (Departamentos
de Física e Matemática)
IFMG – Instituto Federal de Minas Gerais – campus Ouro
Preto (Departamento de Geografia)
Observatório Astronômico de Ouro Preto
Centro Histórico de Ouro Preto
Mina de Ouro da Passagem

Fonte: Elaboração própria (2016)

Dessa forma, buscou-se através da visita técnica, permitir aos alunos o aperfeiçoamento
dos conhecimentos vistos em sala de aula, relacionando-os com o conhecimento “in loco”
(figuras 1 e 2), bem como estimulá-los ao desenvolvimento de pesquisas e produção
científica. Consoante a Araújo e Quaresma (2014, p. 42) quando afirmam que “as visitas
técnicas oportunizam a prática do conhecimento produzido em sala de aula, sejam essas
visitas realizadas em empresas e em outros ambientes. Com as visitas técnicas, os alunos
ampliam as experiências pessoais e seus aprendizados.”
Utilizou-se enquanto procedimento metodológico a análise dos relatórios das
experiências de campo produzidos pelos alunos, considerando principalmente trechos em que
os mesmos descreveram sobre a importância que a visita técnica teve em seu processo de
aprendizagem e formação profissional.
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Figura 1. Lagoa da Pampulha – Belo Horizonte/MG

Fonte: Fotografia de Maria Consuêlo Moreira

Figura 2. Centro Histórico de Ouro Preto/MG

Fonte: Fotografia de Maria Consuêlo Moreira

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o processo de organização e planejamento da visita técnica, que teve início no
mês de fevereiro de 2016, foi possível observar muita expectativa por partes dos alunos para
com os locais da visita.
Mediante a leitura dos relatórios que foram entregues por eles após o retorno da visita
técnica, podemos constatar quão produtivo a mesma foi para com os discentes, atendendo
assim aos objetivos propostos pelos professores envolvidos no projeto. Verificou que em sua
totalidade dos relatos descritos pelos alunos, os mesmos puderam ampliar seus conhecimentos
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das disciplinas tanto da base comum, como das disciplinas técnicas, como também associar
tais conhecimentos adquiridos com o curso a qual pertencem, conforme relatos abaixo.
A visita ao Departamento de Física da UFOP, foi extremamente proveitosa, ela nos
proporcionou conhecimento não só apenas de física, mas de química e resistência
dos materiais. (Aluno, 2ºano, Curso Técnica em Eletromecânica).
Fomos apresentados também a alguns alunos e recém formados, para maiores
informações do curso, incentivo e inspiração. Dessa forma, além de conhecermos
como funciona o curso de graduação em matemática do campus, ouvimos histórias
de superação dos alunos em relação a vida e iniciação acadêmica. (Aluno, 2ºano,
Curso Técnico em Informática).
A visita ao BH-Tec, serviu para abrir novos horizontes, mostrar que o Brasil possui
um grande potencial na área tecnológica e de pesquisa. A visita ao CTNanotubos,
contribuiu para ampliação dos conhecimentos a respeito da área de informática,
como por exemplo desenvolvimento em tecnologias voltadas para o mercado de
produção de internet via fibra ótica (Aluno, 3º ano, Curso Técnica em Informática).
A cidade de Ouro Preto é um museu à céu aberto. As ruas, as casas, tudo conta a
história. Um rápido passeio, agrega um enorme conhecimento. E nós alunos,
tivemos mais esse privilégio de conhecer, visitar e ouvir um pouco da história da
cidade que é, de fato, um patrimônio cultural riquíssimo da humanidade. (Aluno,
2ºano, Curso Técnico Informática).

Acreditamos que através das visitas técnicas cria-se uma expectativa motivadora por
parte dos alunos, onde os mesmos podem relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com
o conhecimento empírico. Também vê-se que após as visitas técnicas os alunos ampliam seus
“horizontes” quanto ao que está sendo desenvolvido em pesquisas, assim como passam a ter
uma visão mais dinâmica e aproximada da sua área profissional.
CONCLUSÕES
Pode-se observar através deste trabalho o quanto as visitas técnicas são de suma
importância no processo de formação acadêmica e profissional para com os discentes dos
cursos técnicos integrados do IFRO, campus Vilhena. Através das visitas técnicas torna-se
possível maximizar os benefícios para o processo ensino aprendizagem, oportunizando ao
docente uma aprendizagem externa ao espaço da sala de aula.
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